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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

 پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زمو  د زمانې په تېهره بيها د ښاغيل

د افغانسهتان د کورنيهو او  سختو حهاالتو يهو مخهکک فکهري مبهارز دی  ده

 بهرنيو مخالفينو، جنګساالرانو او فسادګرو پر وړاندې د مبارزې يوه ځانګړې

 کړه  دا يې د خپهل ولهس او غوره الره، چې د قلم، ژبې او جرئت الره وه،

خلکو د او دو مبارزو تر ټولهو غهوره، بريهالۍ او ژغورندويهه الره او مبهارزه 

دی که په کابل کې و او يا هم په نورو واليتونهو کهې، خپلهو مهيل او   وبلله

فرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکهړی، همهدا علهت و چهې افغانهانو دده د 

افغانهان پهه  مبارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کهړ، ډېهری

ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرېدل او دې مبهارزې تهه يهې ال نهور 

ځواک وروباښه  يون ددې ځوانانو په راټولېدو رسه پرځان ال باوري شهو او 

 خپلې دې مبارزې ته يې په سيستامتيک ډول دوام ورکړ 

که وويل يش چې يون د افغاين ټولنې، ميل تفکر او د مظلوم اکرثيهت 

نهه وي کهړي  ددې  مهېپورته کولو يو بريالی وياند دی، نو مبالغه به د غږ 

لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژنهو، نهو غهواړم دلتهه يهې د ژونهد، 

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمهد اسهمعيل يهون د حهاجي محمهد خهان زوی او د  زوکړه: -۶

مه نېټه د لغامن  (۶۸)( کال د کب پر ل۶۹۱۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پهه يهوې روښهنفکرې کهورنۍ کهې  )الوخېلهو(واليت د الينګار ولسهوالۍ د 

کوونکی و چې پالر يې وفات شو،  زېږېدلی دی  يون ال د شپږم ټولګي زده
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د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده ته ورپرغاړه شوې  خو په 

ډ قوي وسهاته، ههم يهې د کهورنۍ دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هو 

 رسپرستي کوله او هم يې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ 

ل(کهال د الينګهار ۶۹۳۹محمهد اسهمعيل يهون پهر ) زده کړې: -۲

ولسوالۍ د )سلينګار( په لومړين ښوونځي کې، چې د يون له کوره په پهيل 

 مزله يې نږدې يو نيم ساعت واټن درلود، په لومړي ټولګي کې شامل شهو،

يون يهو کهال د سهويې ازموينهه ورکهړه او يهو ټهولګی يهې ارتقها وکهړه، پهر 

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شهوه او د يهون کهور تهه ۶۹۳۱)

ل( کهال دا ښهوونځی د حکومهت د ۶۹۳۸نږدې ساحه کې ابهاد شهو  پهر )

مخههالفينو لههه خههوا وسههوځول شههو، يههون د نههورو زده کوونکههو پههه شههان لههه 

شو، يون له درس رسه د خپلې مينې او د کورنۍ  ښوونځي څخه بې برخې

ل( کال يې د کابهل پهه ۶۹۱۶د موافقې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )

)ده خدايداد( او بيا په )ده يحيی( لېسو کې خپلې زده کړې پسې تعقيهب 

ل( کال د کابل پهه خوشهال خهان لېسهه کهې شهامل او پهر ۶۹۱۲کړې  پر )

ل(کهال د کابهل ۶۹۱۱) ،نهومره فهارش شهو ل( کال تهرې پهه دو هه۶۹۱۱)

ل( کهال تهرې ۶۹۱۱پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شهامل او پهر )

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کهې ۶۹۱۱پر ) ،اول نومره فارش شو

د کدر ازموينه ورکړه، په يهاده ازموينهه کهې بريهالی او پهر همهدې کهال د 

انګې د کههدر غههړی شههو  يههون پههر )نههامزد پوهيههايل( پههه رتبههه د پښههتو څهه
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ل(کال د کابهل پوهنتهون د ژبهو او ادبيهاتو پهوهنځي پهه ماسهرتۍ ۶۹۸۳)

 ل(کال کې ترې فارش شو ۶۹۸۱)پروګرام کې شامل او پر 

يون د )کابل پوهنتون( علمي مجلې موسس هم دی او درې کاله يهې 

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و 

کابههل پوهنتههون د ژبههو او ل( کههال د ۶۹۳۲محمههد اسههمعيل يههون پههر )

( پروګرام کهې شهامل شهو PhDادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د دوکتورا )

 ل( کال په برياليتوب رسه بشپړ کړ  ۶۹۳۱او د تحصيل دا پړاو يې هم پر )

يون پر پورتنيو زده کړو رسبېهره د لنهډ مهالهه کورسهونو، ورکشهاپونو او 

ينو برخو کې زده کهړې کهړې دي سيمينارونو لپاره په کور دننه او بهر په ځ

 او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي دي 

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کهې شهامل ۶۹۱۱يون له )

ل(کال پورې په مهنظم ډول تهدريس کهړی او پهه دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

ياده موده کې يې لهه )نهامزد پوهيهايل( څخهه نيهولې بيها تهر )پوهانهدۍ( 

پوهنتوين رتبې پورې ټهولې رتبهې پهه ترتيهب رسه بشهپړې  وروستۍ لوړې

کړي او د هرې رتبې لپاره يې له پوهنتوين مقرراتو رسه سهم ځهانګړی اثهر 

 ليکلی دی 

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پهنځم او شهپږم  دندې: -۹

ټولګي زده کوونکی و، نو د ښوونځي د ترانې د ټهيم غهړی و، سهپورت رسه 

ودله، په ښوونځي کې د خپل عمر په هلکانو کې د واليبال يې هم مينه درل
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ټيم غړی و، يون چې کلهه لهه لغهامن څخهه کابهل تهه راغهی، نهو دلتهه پهه 

)خوشال خان( لېسه کې د اديب انجمن مرش شو  يون د ثانوي زده کړو پهر 

ر اخبهارونو او مجلهو رسه مې( ټولګي پورې موده کې لهه يهو شه۶۲-۳مهال )

له او د ځينو چاپي خپرونو له خوا ورته حه  الزحمهه قلمي همکاري درلود

هم ورکول کېدله  يون په کابل پوهنتون کهې د تحصهيل پهر مههال ههم د 

ليکوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشهال 

ر نهورو فرهنګهي ټولنهو مېفرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شه

 غړی پاتې شوی دی 

( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامهه يهې د لهرو او بهرو ۶۲يون ال په )

ل( کهال يهې ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو شاعرانو يوه شعري ټولګه راټوله او پهر )

 چاپ کړه 

د پهوهنځي پهر وروسهتي کهال يهې دوه اثهار:  د خپلهو شهعرونو ټولګههه 

يمګهړي )مټکور( او  د وليس شاعر )محمد عامل حريان( د شهعرونو ټولګهه )ن

 ارمانونه( چاپ کړل 

يون د تنظيمي جګړو پر مهال کله په کابل او ځينې وختونه پهه پېښهور 

)هيلهه( مجلهه چاپولهه، د )معهار (  کې اوسېده، هلته پهه پېښهور کهې يهې 

مجلې همکار و، په جرمنې کې د دوو افغاين کلتهوري ټولنهو) )د افغانسهتان 

ې او پراختيهها ټههولنې( کلتههوري ودې ټولنههه( او )د پښههتني فرهنههګ د ود

 استازی هم و  
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محمههد اسههمعيل يههون د والبههانو د نظههام تههر ړنګېههدو وروسههته پههر 

ل(کال لومړی په ختيزو واليتونو کهې د ملګهرو ملتونهو د مرسهتو د ۶۹۸۶)

مشاور او ډېر ژر په يهادو واليتونهو کهې د   (UNAMAځانګړي دفرت يوناما )

مرش شو  يون دا دنهده ههم پهه  بېړنۍ لويې جرګې لپاره د انتخاباتو د دفرت

 ښه ډول تررسه کړه  

( تنهو پهه ۶۱۱۱ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۲يون پر )

کې له ټول افغانستان څخه ګډون درلود، غړی و، د جرګې د مرشتابه لپهاره 

ټاکنې وشهوې او يهون د رايهو پهه  اکرثيهت رسه د بېړنهۍ لهويې جرګهې د 

شو، د منشيتوب دنهده يهې ههم پهه ښهه ډول لومړي منيش په توګه انتخاب 

ولسهواکي او  -تررسه کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګهه

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه 

ل(کال د افغانستان او پاکستان تهر مهنځ د )امهن ګهډې ۶۹۸۳يون پر )

غوره شو او دا دنده يهې جرګې( لپاره د افغانستان له لوري د منيش په توګه 

 هم په ښه ډول تررسه کړه 

ل(کال د جمهور رييس حامهد کهرزي د يهوه ځهانګړي ۶۹۸۳يون پر )

فرمان له الرې د امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو د رييس په توګهه غهوره 

شو، اوه کاله يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييس حامهدکرزي تهه يهې 

 لو کې خپلې مشورې ورکړې په ډېرو ميل او فرهنګي مساي
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ل(کال په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ۶۹۳۲يون پر )

فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکهړې رسه د مخالفهت لهه املهه لهه خپلهې 

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريهک( پهه 

 او سهياح حرکهت بنسه  نامه  د يهو ازاد، فرهنګهي، مهدين، ټهولنيز، مهيل

 کېښود 

 کورنی ژوند: -۱

ل( کهال لهه )اريهن مومنهد( رسه واده وکهړ، اوس ۶۹۱۱استاد يون پر )

څلور اوالدونه لري )هيله، سمسور، سهوله او ودان(  )هيلهه( او )سمسهور( دا 

ل کال( پهر لهوړو زده کهړو بوخهت دي، )سهوله( او )ودان( د ۶۹۳۱مهال )

رمن يې )ارين يون( په وليس جرګه کهې د ېمښوونځي زده کوونکي دي او 

 ننګرهار د خلکو منتخبه استازې ده 

 فعاليتونه: -۳

ل(کهال څخهه بيها تهر ۶۹۱۱يون لهه ) ټولنيزه برخه کې: -الف

ل(کال پورې په ټولنيزو چارو کې زيات کارونه تررسه کړي دي، پهه ۶۹۳۱)

ي دي، ياده موده کې يې په سلګونو زرو هېوادوالو رسه ليهدنې کتنهې کهړ 

په سلګونو ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، د خلکو مشکالتو ته يهې ځهان 

رسولی، د نورو ملګرو او ميل تحريک د ملګرو په مرسته يې مصيبت ځپلهو 

خلکو ته مرستې وررسويل  په کابل، کندوز، بغالن، بدخشان، فارياب، بلخ، 

رو سيمو کهې هلمند، ننګرهار، پکتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نو 
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يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او نورو مصيبت ځپلو هېوادوالهو 

ته د ميل پانګوالو مرستې رسولې دي، د دولت او خرييه ټولنو پام يې هغو 

ته وراړولی او لهه دې الرې يهې خلکهو تهه پهه مسهتقيم او نامسهتقيم ډول د 

ده  د مصهيبت ځپلهو  ميليونونو ډالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کهړې

خلکو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينونه هم تررسه کړي او دا کهار ددې سهبب 

شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځهان ورسهوي  

د جګړې ټپيانو ته د وينې د ورکړې لپاره يې څو پروګرامونه جوړ  کهړي او 

ره هواره کهړې ده  د همدارنګه يې د خلکو مدين او  اعرتاضيه غونډو ته ال

مسجدونو او کلينيکونو په جوړونه کې يهې ونهډه اخيسهتې، د  هحي اوبهو 

لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پهاک سهاتلو لپهاره يهې 

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي  په مجمهوعي ډول 

کلونهو ( ۹۱يهون پهه تېهرو )ر چهې مېد ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو ش

 ګټورو او مرستندويه کارونو زياتېږي ( ۶۱۱۱کې تررسه کړي تر )

محمد اسمعيل يون رسه له دې چې لهه  سياح برخه کې: -ب

کوم سياح ګوند رسه تړاو نه لري او نه يې غړيتوب لري، خو په خپله يهې 

( په نامهه د له نورو روښنفکرو افغانانو رسه په ګډه )د افغانستان ميل تحريک

يو ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، ميل او سياح حرکت بنسه  ايښهی دی  

ر سهياح فعاليتونهه تهررسه مېددې تحريک له الرې يې په هېواد کې يو ش

 کړي دي 
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ر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېهواد کهې د ولسهواکۍ د مېيون له يو ش

ه منځههه وړنههې او ټينګښههت، د جنګسههاالرانو او فسههادګرو د زور کمههونې، لهه

ر الريونونه تررسه مېهمدارنګه د عادالنه سياح نظام د ټينګښت لپاره ګڼ ش

کههړي او پههه ځينههو نههورو دا ډول مظههاهرو کههې يههې ګههډون کههړی دی  دا 

مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې  د ټولهو هغهو غونهډو، الريونونهو، 

ن په مستقيم او ر چې يو مېجرګو، مرکو، سياح سيمينارونو او ورکشاپونو  ش

کلونهو ( ۹۱نامستقيم ډول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېالبېلو غونډو اوړي  (۸۱۱)کې تر 

د ميل او اسالمي هويت د خونديتابه لپاره يې ټينګه او متواتره مبهارزه 

 د ميل او سياح مبارزو يوه بېلګه ده 

کوال په توګه په تېرو خپلواک لييو يون د  فرهنګي برخه کې: -ج

تررسه کړي،په  ، علمي او اکاډميک خدمتونهرفرهنګيمېکلونو کې ګڼ ش دېرشو

 ګڼو چاپي، راديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګند

بيان  له امله د خلکو په زړونوکې ځاى نيوىل دى  که څه هم ډېر خلک د يون 

ر داسې خلک هم شته، چې د مېي، خو يو شليکنې، مرکې او نظريات خوښو 

د هغه ميل او ګټورو نظرياتو ته هم  غلط رنګ  او  )يون رسسختي مخالفني دي

تعبري ورکوي، دا ډول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د سياح ډلو ټپلو 

غړي او مرشان دي، د يون نظريات خپلو شخيص او تنظيمي ګټو ته خطر 

ګه مخالفت کوي  هر کله چې يون کومه ليکنه او مرکه بويل، نو ځکه  يې په ټين

کړې، نو دده پر وړاندې يې مثبت او منفي غربګونونه دواړه راپارويل دي، 
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منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخا و او ډلو له خوا وي، چې په تېر 

کړکېچن سياح بهري کې يې ډېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې 

 ي مطرح کړي د

مرشانو، روښنفکرانو او نورو مخورو له خوا  مثبت غربګونونه اکرثه د ولس د

فرهنګي،  ووي، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپل

   ورکړی دیته دوام  ونوسياح او ټولنيز کار 

کلونو ( ۹۱ر چې استاد يون په تېرو )مېد ټولو هغو ليکنو، مرکو او ويناوو ش

هېواد په داخل او بهر کې له چاپي، غږيزو، ليدنيو او برېښنايي رسنيو   کې د

 عنوانو ليکنو، مرکو او ويناوو اوړي   (۶۲۱۱رسه کړي تر )

، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ډول ونهاوسنى فرهنګي کار  د استاد يون

 (۹۱  استاد يون په تېرو )دي په بهري کې تررسه شويکلونو  دېرشوګورئ، د تېرو 

عنوانو زيات اثار ليکيل چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا ( ۳۱کلونو کې تر )

( کې لوستونکو CDاثار يې هم په برېښنايي ډول، هم په کتايب ډول او هم په )

استاد يون پر خپلو فرهنګي کارونو رسبېره د ګڼو فرهنګي ته وړاندې کړي دي  

 هنګي رول ادا کړىټولنو د غړي، همکار او موسس غړي په توګه هم خپل فر 

شتو فرهنګي ټولنو )دافغانستان دکلتوري مېپه پېښور کې يې د دوو املان  ،دی

ودې ټولنې( او)د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د 

سلګونو  دبېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار، ايډي  او چاپ کړي دي  دغه راز يې 

کې ونډه اخيستې ده،  په جوړونه و سيمينارونوکورنيو مشاعرو، اديب غونډو ا

 مشاعرې،سيمينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي  سلګونوخپله يې هم په 
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په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

ژوندون راډيو ټلوېزيون په کې فعاليت لري، دا راډيو ټلوېزيون د ټول هېواد په 

ات لري او د سټالي  او وېبساي  له الرې يې هم ټولې نړۍ ته نرشات کچه نرش 

 رسېږي 

په اکاډميکه برخه کې يون د ) کونړ( او )لغامن( پوهنتونونو په تاسيس کې 

اساح نقش لوبولی دی او اوس دا دواړه پوهنتونونه په زرګونو محصلني لري، 

جوړونه کې يې هم ر خصويص ښوونځيو او پوهنتونونو په مېدغه راز  د يو ش

مرسته کړې ده  يون د )هيلې، شمشاد او کابل پوهنتون( په نامه د درېو مجلو د 

مسول مدير په توګه هم خپله دنده اجرا کړې ده  پر خپلو کتابونو رسبېره يې د 

عنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه برابره او د يو ( ۱۱۱بېالبېلو ليکوالو نږدې )

 چارې يې هم پر مخ وړي دي  ر نورو د سمونمېش

زياتې ( ۶۶۱۱کلونو په بهري کې تر )( ۹۱په سيمه ييزه او ميل کچه يې د )

 اديب، علمي او فرهنګي غونډې، سيمينارونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي 

 چاپ شوي اثار يې په دې ډول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال0300دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور  

  ل کال0300دويم چاپ    (دو ه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې  
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 راټولونې: -ب
 ل کال  0300دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې  

  ل کال0300دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه  

 ل کال0300دويم چاپ  (لګهګډه شعري ټو ) د لوونو فصل  

 ل کال0300دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   د نازو انا ياد  

   ل کال0300درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات  

 ل کال0300دويم چاپ  (د اسح  ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري  

 ل کال۶۹۸۱ لومړی چاپ (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره  

 ژباړنې: -ج

  پوهنوال ) د، د ټولنپوهنې له نظره:  په  افغانستان کې د واک جوړښتونه

  ل کال   0300دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

  (د نينيس دوپرې اثر) د افغانستان فرهنګي   مرياثونو ته  يوه کتنه            

  ل کال 0300دويم چاپ 

 اثر         ي(د پوهنوال روستار تره ک)تکارانو محاکمهپه افغانستان کې د جګړې جناي

  ل کال 0300دويم چاپ 

 ال ل ک  ۶۹۳۱لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  0300دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر  

 ل کال0300لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى  

  ل کال  0300لومړى چاپ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو  

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ (د روسيې يونليک)  د کرملني په زړه کې  

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ډييل تخت هېرومه  



 يون پنځوس کلن يوند استاد  /نيمه پېړۍ يون 

 

01311 
 

 )لومړی چاپ  درې ورځې د افسانو په وون کې )د هلمند يونليک

  ل کال ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ   (د حج يونليک) ی تر کورهد خدا  

 څېړنې او شننې: -هه

 څېړنيز اثر( د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه(

  ل کال  0300 چاپ دويم 

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى 

  ل کال  0300

 دويم  )څېړنيز اثر( ښتو کتابښوددکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پ 

  ل کال  0300  چاپ

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه   

  ل کال0300

    ل کال0300 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هندح جوړښت  

  چاپ دويم )څېړنيز اثر(له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل  

  ل کال0300

 ل کال0300 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  يس پرمختياوېساين  

 چاپ دويم )سياح څېړنيز اثر( بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي 

  ل کال0300

 ل کال  0300 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال  

   چاپ لومړى )د تحلييل ليکنو ټولګه(هيله د خپلو رسيزو په ملن کې 

  ل کال  0300

 ل کال0300 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون  

 ل کال0300 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر  
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 ل0300 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

  کال

 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه( خوشال په خپل ايډيال   

  ل کال0300

 پر بېالبېلو اثارو د ليکل شويو رسيزو ټولګه(     دکتابونو په و مو کې(

  ل کال 0300 چاپ لومړى

 د سياح او ټولنيزو ليکنو ټولګه( افغانستان په سياح کږلېچ کې(      

  ل کال 0300 چاپ لومړى

 ل کال  0300 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون  

 ل کال 0300 چاپ لومړى څېړنيز اثر()اوسنۍ رسنۍ  

  چاپ لومړى )د سياح او ټولنيزو ليکنو ټولګه(که نړيوال  ماته وخوري؟ 

  ل کال 0300

 )جنګ او فرهنګ په افغانستان کې )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه

  ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  

 لومړی چاپ  )د سياح او ټولنيزو ليکنو ټولګه(  د سمون په لټه

  ل کال  ۶۹۳۱ 

  ل کال  ۶۹۳۱کتاب الشعر )د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګه( لومړی چاپ  

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( کره کتنه  

 )ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  ادب تاريخ )علمي اثر  

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )د سياح ليکنو ټولګه(  ميل درسونه  

 ل کال ۶۹۳۱لومړی چاپ ( )څېړنيز اثر  د نجات څلی 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ )سياح څېړنيز اثر(   د ارګ نا ويلې خربې  

 )ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   د زمانې په کږلېچ کې )څېړنيز او تحلييل اثر  

 )ل کال۶۹۳۱ ميل هويت او ميل عزت )څېړنيز او تحلييل اثر  

 ل کال۶۹۳۱ د خادم نړۍ لید )څېړنيز اثر( ناچاپ  
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(مهه نېټهه پهه تهذکره کهې د ۶۸د کب پر )ل( کال ۶۹۳۱استاد يون د )

پېهړۍ  مهېليکل شوي عمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونهد يهې د ني

وروستي حهد تهه ورسهاوه  خهو دا نيمهه پېهړۍ لهه منهډو، تهرړو، سهتونزو، 

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريهاوو رسه ملهه وه  لهه لهومړي ټهولګي 

ران وي، په هغه کې انسهان څخه مخکې دوران خو بېخي د ماشومتوب دو 

له زياترو مسووليتونو څخه بهې غمهه وي  لهه لهومړي ټهولګي څخهه بيها تهر 

دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمانه وي، يهون رسه لهه دې چهې پهه دې 

دوران کې د پلرنۍ مينې له نعمته محروم شو، د کهور د رسپرسهتۍ درونهد 

کهړو تهه يهې دوام  مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رسه يې خپلو زده

( ټولګي په بهري ۶۲ورکړ، په همدې بهري کې يې اديب پنځونې وکړې او د )

کې يې د خپلو اديب هڅو يها راټولونهو لهومړی )هر )هيلهې( ګهډه شهعري 

ټولګه چاپ کړه  د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چهې د څلهورو 

کې يې )مټکهور(، کلونو په ترڅ کې يې په ښه ډول تررسه کړه  په دې بهري 

)د لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( او )د نازو انا ياد( اثار ټولنې ته وړانهدې 

ل( ۶۹۱۶کړل  د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خهدمتونو مرحلهه ده چهې لهه )

 ل( کال پورې رارسېږي ۶۹۳۱کال څخه پيل بيا تر دې دمه )

ت يهې دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپږ ويشت کالهه وخه

ونيو او ده هم په کې ښې ډېرې هلهې ځلهې وکهړې چهې مهو  يهې دمخهه 

 يادونه وکړه 
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مهو  د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کهې که يوازې په فرهنګي برخه کې

استاد يون له خهوا ټهول ليکهل شهوي، ژبهاړل شهوي او راټهول شهوي اثهار 

کهه دده  ر اوړي او دا بيامې( کتايب مخونو يې ش۶۳۱۱۱محاسبه کړو، نو تر )

( کلن عمر ووېشو نو د ورځې لږ تر لهږه يهو نهيم مهخ کهار ۹۱د ليکوالۍ پر )

( کلونو کې يوه ورځ هم بهې لهه ليکهوالۍ نهه ده ۹۱کېږي  يانې استاد په )

تېره کړې  دا په داسې حال کې ده چې پهه سهلګونو بېالبېهل ليکهل شهوي 

دې کميهت پيغامونه، ويناوې، مرکې، مباحثې، منهاظرې او لکچرونهه ال پهه 

کې شامل نه دي  ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، مظهاهرې، ټهولنيز 

او سياح خدمتونه تررسه کړي، چې مو  يې دمخه يادونه وکړه، هغه ال لهه 

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټهول کارونهه رسه محاسهبه کهړو، نهو 

نهه رښتيا هم سړی فکر کوي چې دا دومره کارونه د ههر چها پهه وس پهوره 

دي  هغه چا چې استاد يهون رسه لهه نهږدې کارونهه کهړي وي، هغهو تهه د 

ږي  هر سړی وررسه کار ههم مېاستاد د کار اوسېله، زغم، هوډ او اراده معلو 

نه يش کوالی، يو ستړی، ستومانه او رسګردانه خو ګټور او مثمر ژوند لهري، 

يهې ماتهه  ل( کال راهيسې کار کوم، د کار او فشار کچه۶۹۸۹زه وررسه له )

تر هر چا زياته معلومه ده  د همدغو کارونو برکت و چهې افغانسهتان کهې د 

ملتپالنې يوه نوې جذبه، روحيه او ولوله راپيدا شوه  داسې يو وخهت ههم 

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساالرانو پهر وړانهدې چها سهو  ههم نهه شهو 

وکړ او بيا يهې  کوالی، خو استاد يې په مقابل کې ودرېد، ځوانانو يې مالتړ

ولس هم مالتړ ته راودانګل  د هېواد ميل او اعتقادي هويت په خطهر کهې 

و، د ميل هويت تذکرو کې د )دين( او )ملت( د سهرتو ارزښهتونو د ليکلهو 
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مخنيوی کېده، خو اسهتاد يهون او ملګهرو يهې د اسهالميت او افغانيهت غهږ 

او داعيهې  اوچت کړ او ان د کرزي او غني حکومتونو ههم د دې رسها غهږ

مخه ونه شوه نيولی  په داسې حال کې چهې افغانسهتان پرديهو ايهډيالوژيو 

سخت زيامنن کړی و، د يوه ميل فکر رغول او ځلول اسانه کار نه و، خو د 

استاد يون او دده په شان د ځينهو نهورو شخصهيتونو برکهت و چهې د مهيل 

زيهاتې  هويت، ميل فکر او ميل وياړونو ولهولې تهر ههرې بلهې ايهډيالوژۍ

ځلېږي  زه نه غواړم دا ليکنه تر دې زياته او ده کړم، ځکه د استاد مبهارزه 

دده په فعاليتونو او همدارنګه د استاد په ټولهو اثهارو کهې انځهورېږي  خهو 

ځکه وکړه چهې زمهو  راتلهونکی نسهل د اسهتاد د  مېددې څو ټکو يادونه 

 خه خرب يش ميل او فرهنګي مبارزو او د هغه د زمانې له چاپېريال څ

 استاد يون ته د او د عمر او ال زياتو برياوو په هيله

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راډيو ټلوېزیون -کابل

 (مه نېټه۲۱ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 زما د نيمې پېړۍ يون

 

د کب پر  الل( ک۶۹۳۱يل، منځ او پای لري  د )ژوند يو سفر دی، پ

مخې پوره پنځوس کلن شوم  په  مه نېټه زه د تذکرې د رسمي سن له(۶۸)

پوره پنځوس کاله مزل وکړ  دا مزل به  مېدې مانا چې په دې نړۍ کې 

ګوډ و مات و، له ستونزو او کړاوونو به ډک و، هدفمن او بې هدفه به هم 

ښي او کيڼ الس  مېورځې چې  مېو، خو هر څه چې و، ژوند و نو  له کو 

ه کړم، خو ټول کارونه کړی چې هدفمن ژوند تررس  مېپېژندلی، کوښک 

د انسان په وس پوره نه دي، چاپېريال کله پر سړي داسې کانې وکا چې د 

قلم ګوتو  مېورځې چې  مېژوند بهري او د فکر مسري يې وربدل کا  له کو 

نو بيا پر ځان پوه شوی يم چې نه هر څه چې وي، هر څومره  ،کې نيولی

 مېړم  د شعر په ليکلو ستونزې چې وي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وک

ی له شعوره، نو   دتشعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا وايي چې شعر مش

ځورېدلی وي چې د  مېکړې وي او احساس  دهو کېدی يش شعور مې 

ژوند دې بلې نړۍ ته يې هم متاميل کړم  د ښوونځي په لسم ټولګي کې 

ا د زياتې پ شول، دا زماشعرونه چ مېوم چې د وخت په اخبارونو کې 

هڅونې سبب شول  پر همدې مهال په خوشال خان لېسه کې د اديب 

د خپل وخت له ځينو اخبارونو رسه قلمي  مېانجمن مسول وم  دې رسه 
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په رسمي ډول اديب سفر هم پيل  مېهمکاري پيل شوه او په دې ډول 

مينه ان له هغه وخته وه چې په  مېشو  خو له شعر او شاعرۍ رسه 

 امل شوم ښوونځي کې ش

پښتنو  واو بر  ود لر  مېپه دولسم ټولګي کې وم چې د )هيلې( په نامه 

ل( کال ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو ليکوالو يوه تذکره يا غورچا  برابر کړ او پر )

د )نيمګړي ارمانونه( ، )د لوونو  مېچاپ شو، د پوهنځي پر وروستي کال 

ټولګه )مټکور( چاپ  د خپل شعرونو مېفصل( په نامه دوه راټولونې او هم 

ل( کال پورې ۶۹۳۱ل( کال څخه بيا تر )۶۹۱۱کړې  په دې ډول نو له )

ما له فرهنګي دايرې بهر ژوند نه دی کړی او  ،چې پوره دېرش کاله کېږي

که د چا خربه ووايم چې يوه ورځ هم له فرهنګي کار او روزګاره بهر نه يم 

دې تېر دېرش کلن بهري کې نه وي کړې  البته په  مېپاتې شوی، مبالغه به 

ځينې سياح کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

هم د خپل  مېپه خپله خوښه تررسه کړي، خو دا کارونه  مېټولنيز کارونه 

ولس د سوکالۍ، د ميل واکمنۍ د ټينګښت او د فرهنګي کارونو د مالتړ 

ي رياست د ميل ل( کال زه د جمهور ۶۹۸۳لپاره تررسه کړي دي  په )

امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو رييس وم  دا مهال زما له منظم فرهنګي 

کار څخه څه باندې دوه لسيزې عمر تېر شوی و، په څنګ کې د نورو هغو 

ميل، سياح او ټولنيزو کارونو پر وړاندې چې ما يې د رسته رسولو هيله 

لرحمن ضياء او لرله، سخت خنډونه موجود وو، له خپلو ملګرو) ضياءا

مشوره وکړه چې راځئ فرهنګي کار ته اړم شو، دا  مېوفاالرحمن وفا رسه 

کارونه جانبي عوارض نه لري او که لري يې هم کم دي، تنګنظره سياح 
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اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او که دوی حساسيت ښکاره هم 

و يو کړي، نو مو  به خپل کار تررسه کړی وي  ددې فرهنګي کار لپاره م

پالن جوړ کړ، په څه باندې دوو کلونو کې مو د نږدې دوويشتو کلونو په 

ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټول او منظم کړل  زما له خوا ټول 

له رسه منظم او تر سمون  مېپخواين ليکل شوي کتابونه او راټولونې 

وروسته مو چاپ ته تيار کړل، دا کار که څه هم ډېر ستونزمن و، خو پخې 

( عنوانه بېالبېل اثار مو پر يوه ۹۹ارادې مو  خپل هد  ته ورسولو  ټول )

ل( کال زما لپاره د فرهنګي کارونو يو غوره کال ۶۹۸۱وخت چاپ کړل  )

هم په  مېپه ذهن کې دی  هغه وخت  مېو  د خو ې خاورې په توګه 

هم وييل وو چې هېواد کې حاالت  مېيادښتونو کې ليکيل او ملګرو ته 

يل دي، پر ژوند يوه شېبه هم باور نه شته، نو هر چا چې هر څومره ترينګ

فرهنګي کارونه کړي يانې اثار يې ليکيل دي، بايد په خپله يې راټول او 

 چاپ کړي 

زما کار يوه نوې تجربه وه، ځينو نورو ليکوالو هم هڅه وکړه دا تجربه 

ه کړای تکرار کړي، خو په الره کې ټکني شول، خپل کارونه يې بشپړ ن

شول  زما د خپلې تجربې له مخې ترڅو چې کار ته کار ونه وايې او خپله 

د عمر  مېيې تررسه نه کړې، کارونه په خپل رس نه خال ېږي  کله چې 

زړه کې راتېره شوه چې د  مېنو يو ځل بيا  ،نيمه پېړۍ مزل وواهه

 خوشال بابا په وينا چې د عمر اساس پر باد ايښی دی، نو بيا خو پرې

اعتامد هم په کار نه دی، راځه دا ځل د خپل ټول فرهنګي ژوندانه کړي 

کارونه چې دا وخت پوره دېرشو کلونو ته رسېږي، بيا له رسه منظم او 
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هد  دا و چې په ژوند کې  مېکلياتو په بڼه چاپ کړه  له دې کار څخه 

د چا د او و پېټی شم،  يانه دي غوښتي څوک راڅخه ازار يش او  مې

خراب،  ه چې تر مرګ وروسته زما ليکنو او اثارو پسې، ښه دي، کههسې ن

او پر  يش کمزوري دي که قوي، هرني دي که ناهرني، څوک رسګردانه

راټولونې يې ځان ستړی کړي  له خدايه شکر کا م چې ژوند يې راته د 

پېړۍ وروستي حد پورې راورسوه، دا د هغه لوی ذات پېرزوينه ده،  مېني

ته وغځوي، نو هم لويه مهرباين به يې وي او که نه برخليک که نور يې را

يې راته وخته ليکيل وي، نو ژوند خو د هغه لوی ذات ډالۍ ده، هر 

يو ځل بيا پر ټولو پخوانيو  مېوخت يې اخيستالی يش  په دې خاور 

چاپ او وروسته پر ځينو ناچاپو اثارو ګوتې ووهلې او د محتوايي وېش له 

کړل، ټول پنځوس عنوانه شول چې راټولونې، رسه منظم  مېمخې 

پنځونې، ژباړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي  دا ټول پنځوس عنوانه 

( بېالبېلو ټوکونو کې تنظيم ۶۱بيا د شکل او محتوايي وېش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو 

 مېده کړه زما د نيپورته ورته يا مېدا پنځوس بېالبېل اثار چې بڼه 

( کلونو فرهنګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ۹۱پېړۍ په تېره بيا )

قدرمنو هېوادوالو ته يې وړاندې کړم  که چېرې په هېواد کې جګړه او 

، خو مو  اینو کېدی شول تر دې زيات کار تررسه شوی و  ،ناورين نه وای

يل شوې او دادی تر بدمرغه نسل وو چې له ډېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پ

نږدې سپينږيرتوبه ال دوام لري  زه د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وم چې 

جګړې د پالر له خوا ه نعمته محروم کړم  له هغې ورځې بيا تر دې ليکنې 

د پرونۍ ورځې د ترخې  مېخو د پالر مرګ  ،کاله تېرېږي (۹۸)پورې 
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يونونو افغانانو د خاورې په شان په ذهن کې انځور دی  ما غوندې په مل

 جګړې ټپونه او دردونه ليديل دي 

د جنګ نسل  ل او لوی شو  لوه نسلونه په جګړه کې راګري شو دنږدې 

د فرهنګ نسل نه دی  جګړه ډېره بدمرغه پديده ده، د فرهنګ او متدن د 

وه او )ره په يوه ساعت کې پوپناه کړي، نو په داسې يوه جګړه مېعمرونو 

ې هر څوک د ټوپک تر واکمنۍ الندې د قلم د ييز چاپېريال کې چ

حاکميت لپاره کار کوي، له اور رسه د لوبو په مانا دي  له دې معرتضه 

دې پوه يش  بايد پرهد  دادی چې زمو  راتلونکی نسل  مېجملې څخه 

بډايه فرهنګي   چې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ته څه ډېر

په دې کې زيات قصور د زمانې دی   سوغات نه دی ډالۍ کړی، نو

خدای)ج( دې وکړي چې زمو  راتلونکی پښت زمو  په شان د ډول ډول 

نه يش، چې د غنم د دانې په شان ګري  انقالبونو د ژرندو تر پلونو الندې 

وه پخېدو ته مېيې ژوند محوه يش او يا يې هم اغزن چاپېريال د ژوند 

  راتلونکی پښت زمو  د زمانې له پرې نه  دي  هللا تعالی دې وکړي زمو

تاوجن چاپېريال څخه ښه پند او عربت اخيستی وي او د يوه سوکاله ژوند 

 او پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فر تونه برابر يش 

ددې ليکنې په دې برخه کې غواړم د خپل ژوند په پنځوس کلن بهري 

ټولو هغو دوستانو څخه  ( کلن فرهنګي ژوند کې له۹۱او په تېره بيا په )

مننه وکړم چې په يو نه يو ډول يې زما د فرهنګي مبارزې السنيوی کړی 

دی  خپل مرحوم پالر ته د دعا السونه پورته کوم چې زما مزل يې تر 

شپږم ټولګي پورې راورساوه او بيا يې د خپل ابدي سفر ملنه ونيوه، خو ما 

مهال د هغه  د مرګ پر مېو نه يې د جنازې بازو ته او ه ور نه کړای شوه ا

دا و  مېدی  د ژوند يو ارمان  نه معلوم بارکه څېره وليده، د پالر قرب مېم
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پرې  مېچې کاشکې يې قرب معلوم وای چې لکه د مرغۍ د بچي په شان 

وزرې غوړوالی وای، څو شېبې وررسه ارام غځېدالی وای، د هغه د هغو 

او و ګرځوالی وم  بازار ته يې کړی وای چې زه يې پر  مېمهربانيو قدر 

لې ته يې بيولی وم، ډاکرت ته يې بيولی وم، پټې به يې جيب مېبيولی وم، 

نو له خدايه لويه هيله  مېکې راته پيسې ايښودلې، له نورو پټې  اوس 

لومړی مالقات له خپل پالر رسه ويش،  مېهمدا ده چې تر مرګ وروسته 

 له مينه پرې ماته کړم په پښو کې ورته ورغړم راورغړم او خپ

رارسه ډېره په تکليف شوې، د ژوند ټول ارمان يې خپل زوی  مېمور 

ته و، زه يې د يوازيني زوی په توګه ډېر نازولی يم، ځان يې په تکليف 

کړی، خو زه يې سختو ته يې نه يم پرې ايښی، ماته يې د تعليم زمينه 

راته رالېږيل، خو زه  برابره کړې، د ټيکري په پيڅکې پورې تړلې پيسې يې

په خپله  مېيې بې خرڅه کړی نه يم، بختور وم چې د مور جنازې ته 

لکه د  ،د هغې جنازې ته ځان ورساوه مېاو ه ورکړه، د وفات پر وخت 

مرغۍ بچي چې د خپلې مور پښو ته رغړي، داسې ترې تاو راتاو شوم، 

ورته ښکل کړې، سرتګې يې رڼې وې، لکه چې د خپل  مېسرتګې 

ونيوله،  غېږ کېډېر وخت  مېيوازيني زوی ليدو ته په ومع وې، مور 

 د داسې چې زه به يې کلک غېږ کې نيولی وم، ايا څوک به وي چې

 انځور وکا ي  پوره داسې يوې  حنې

 مېتابوت رس ته ناست وم، ډېر  دد مور  مېله جالل اباده تر لغامنه 

ورته کفن راوړی و، د  ېم څخه ورته وکتل، په ليدو يې نه مړېدم، له حج

 مينځلی و  مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېخدای په کور 

هم ډېره مننه کوم چې زما په روزنه او  مېله خپلو خو و خويندو  

پالنه کې يې ډېر زيات زيار ګاللی، له مرشانو او کرشانو خويندو ټولو څخه 
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و ټولو ډېره مننه، خو ما يې ال د خدمت ح  نه دی اداکړی، له خپل

استادانو څخه چې له لومړي ټولګي څخه بيا د دوکتورا او پوهاندۍ تر 

کچې يې ګام پر ګام زما معنوي مالتړ کړی، له خپلو ټولو هغو دوستانو، 

ملګرو، ليکوالو، د مال او عزت له خاوندانو څخه هم ډېره مننه چې په دې 

 نيمه پېړۍ کې يې له مارسه مادي مرسته او السنيوی کړی دی 

( ۲۲له خپلې مېرمنې او اوالدونو څخه ډېره مننه کوم چې په تېرو )

کلونو کې يې رارسه د ژوند ډېرې سړې او تودې وګاللې او زما فرهنګي 

 چارو کې يې له ما رسه تر وروستي بريده مرستې وکړې 

له قلموالو، ليکوالو او نورو هغو دوستانو چې زما د اثارو په کمپوز، 

په يو نه يو ډول مرسته کړې له ټولو منندوی يم،  سمون او چاپ کې يې

که ددغو ټولو دوستانو  ،خدای)ج( دې ټولو ته اجرونه او ثوابونه ورکړي

دغومره کارونو د  مايل او معنوي مالتړ نه وای، نو خدای خرب چې زه د

وای او هم  رسته رسونې جوګه شوی وای او يا دغه اثار تر تاسو دررسېديل

  واینيز او ميل کارونه تررسه شوي نور فرهنګي، ټول

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -کابل
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د محمد ګل خان مومند اند و 

 ژوند ته يوه کتنه

 

 

 

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :کتاب پېژندنه

  مومندد محمد ګل خان   وم:د کتاب ن

 و ژوند ته يوه لنډه کتنه اند

 محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه 0111  چاپشمېر:

 ل کال0303  لومړى چاپ:

 ل کال0300  دويم چاپ:

 د ليکوال 

 (۸)  پرله پسې نومره:

  د خپرندوى

 (۸) پرله پسې نومره:
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 ددې اثر پر دويم چاپ څو خربې

 

ان مومند د افغانستان د معاصر تااريخ ياوډ ډهارډ وزير محمد ګل خ

نوميالۍ او معتبرډ ملي څېرډ دډ، که ددې هېاواد د ټينښتات او ملاي 

هويت د ځال لپارډ په اساسي مانا چا کار کړى، نو يو په کې محماد ګال 

خان مومند دى. محمد ګل خان مومند د ملي اساساتو يو داسې معمار 

او ګواښونه ياې ارزولاش لاول، پاه و، چې تر لسيزو وروسته خطرونه 

همدې وجه يې د هغو د مخنيوي لپارډ پاخه بنسټونه جاووول. محماد 

ګل خان مومند د يوډ افغان ملتپال، ملت رغاند او اناديال لاخپ پاه 

توګه، ددې وطن د خدمت لپارډ، څه چې له السه کېدل ونه سپمول او 

هې ته ژمن پااتې د ژوند ترپايه پورې خپلې ملي او اسالمي الرې او ګرو

لو، خو څومرډ خدمتونه چې وزير محمد ګل خان مومند افغاني ټولنې 

او پتتو ژبې او ادب ته کړي، زموږ ټولنې او په ټولنې کې د فکر، نظار او 

قلم خاوندانو د هغو يو پر سلمه برخه هم دوزيرصيب حا  ناه دى ادا 

 کړى، هغه څه چې د وزيرصيب له لان او لخصيت سارډ مناساب وو،

هغه لان وزيرصيب چا نه دى ځلولش او نه يې څېړلش دى، خاو لاويې 

سټې او درانه لخصيتونه داسې وي لکه سرډ زر، څوک يې ساتايي او 
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که نه، خو هغه خپل جوهر لري. لوى لخصيتونه هم همداساې دي، د 

وخت په تېرهدو سرډ يې ارزښت او اهميت زياتېږي، خو دې سرډ سارډ 

و راتلونکي پتت دا اخالقي ح  لري، چې ستر لخصيتونه پر اوسني ا

د هغوى يا د تاند وساتي. پتتانه که څه هم په تورډ تېرډ دي، خاو پاه 

قلم کې يې برخه ډهرډ ځلندډ نه دډ، نو ځکه خو يې د خپل دومرډ لوى 

خدمتښار په باب هم، داسې څه نه دي ليکلي چې د هغه له لان سارډ 

وږ ساترګې دې پارې مناسب وي، د هغه لخصيت دې وځلوي او زما

خوږې لي. زډ چې د تحصيل په بهير کې وم، نو له يونيم ليکوال، ځينو 

قومي مشرانو او مخورو څخه مې د وزيرصيب په بااب ځيناې خبارې 

اورهدلې وې، هغه وخت وزير صيب زما په ذهن کې د يوډ ايډيال لخپ 

ل کاال د پاوهن ي ۶۹٣١په توګه راټوکېدلش و، نو کله چاې ماې پار 

)اتم سمستر( پيل لو او د پايليک )مونوګراف( ليکنې په فکر  وروستش

کې لوم، نو ماا د وزيرصايب د لخصايت لاننه او ارزوناه د خپال 

مونوګراف موضوع وټاکله. کله چې مې پر څېړنه پيل وکړ، نو ډهار کام 

ليکلي څه مې ترالسه کړل، نو ډهر زيات خوالينش لاوم او فکار ماې 

موږ دا ويادډ حالات. د موناوګراف وکړ، چې دومرډ لوى لخصيت او ز

ليکنې په څو ميالتني بهير کې مې ذهن له وزير صايب سارډ دومارډ 

روحي رابطه ټينښه کړډ، چې يوډ لپه مې خوب وليدډ، په خوب کې مې 

وزيرصيب په داسې يوډ حالت کې وليدډ چې د اووو يوې بوجۍ ترڅنګ 

 س کوي، موټش والو دى، سپينه او پاکه سوترډ ږيرډ، د اووو بوجۍ کې ال



 نيمه پېړۍ يون/ د محمد ګل خان مومند اند و ژوند ته يوه کتنه

01303 
 

له اووو ډکوي او ماته يې راکوي. وزير صيب پر دې ډهر خولاله دى چې 

ما د پتتو د خدمت نيت  کړى، هغه ما دې کار ته هڅوي، کله چاې لاه 

خوبه راپاڅېدم، نو د خوب پر مانا او تعبير پوډ نه لوم او نه مې تراوسه 

تر ليکلو چاته د خوب دا کيسه تېرډ کړې، خو او س چې ددې کتابښوټي 

 کړ، ياد دلته توګه په امانت يوډ د مې خوب دا تېرهږي، کاله( ۶٨اته لس )

ر تعبير ناه پ خوب هغه د هم او س زډ

پوهېږم، خو دومرډ پوهېږم چاې لاه 

هغې ورځې بيا تر دې دمه زما کور له 

غنمااو، مېااوو او دانااو ډک دى او د 

قحطۍ او قيمتۍ په دې دومرډ اوږدډ 

غنمو څه کمش بهير کې مې د اووو او 

 نه دى احسا س کړى.

ل کاال د ۶۹٣١دا کتابښوټش ما پر 

ل ۶۹٣۹خپلې ليسانس دورې د مونوګراف په توګاه ليکلاش دى او پار 

کال مې په پېتور کې چاپ کړى دى. دا اثر که څه هم يوډ ډهرډ کوچنۍ 

ليکنه دډ، خو هغه وخت هم زما هدف دا و چې وزير صيب تاه د ناورو 

علمي ټولنو پام راواووي او له اوسني چاپ مې هام  ليکوالو، کلتوري او

هدف دادى، له نېکه مرغه همداسې ولول، تر هغاه وروساته بياا پاه 

پېتور کې ))خليل ادبي جرګې(( د وزير صيب په اوډ يو علمي سيمينار 
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جوو کړ او ددې سيمينار د ليکنو ټولښه يې هم چاپ کړډ او ځينې نورې 

ان او هام پاه کاوزډ پتاتونخوا کاې لويې ووې غونډې هم په افغانست

ولوې، او س خو په کابل کې هم د پتتو د همدې بابا په نوم يوډ ادباي 

ټولنه او په مزارلريف کې هم يوډ ادبي ټولنه لته او فعاليت کوي، ياو 

لمېر متفرقه ليکنې هم د بابا د لخصيت د ځلونې پاه بااب خپارې 

و ډهرې هغه ډلې ټپلې لوې دي او بابا ته پام را اوښتش دى. خو تر پتتن

او الخاص چې د هېواد د ملي هويت او يووالي مخاالفين دي او د ياو 

لمېر ښکارډ بهرنيو هېوادونو او کړيو له خوا يې مالتړ کېږي، د وزير بابا 

د لخصيت پر ضد يې په لسښونو ليکنې کړي او کوي يې. دې ډلو ټپلو 

د هېاواد ته د وزير صيب لخصيت ځکه د زغم وو نه دى، چاې هغاه 

اساساتو ته داسې خدمت کړى، چاې دا ډول عناصار او س ان د خپلاو 

 بهرنيو مالتړو په زور نه لي کوالى، دا بنسټونه ونګ کړي.

هر څومرډ چې دا ډول ډلې او افغان ضد الاخاص د وزيار صايب د 

لخصيت پر ضد ليکنې کوي، هغومرډ موږ ته پته لښي، چاې زماوږ دې 

تونه کړي دي. دا همغه سرډ زر دي، چې اتل زموږ هېواد ته څومرډ خدم

د وخت په تېرهدو يې ارزښت او اهميت نور هم  زياتېږي. او س نو زماوږ 

ليکوالو ته په کار دي، چې د وزيرصيب ټول چاپي او ناچاپ اثاار سارډ 

راټول او خوندي کړي، هم يې چاپ کړي او هم يې د انټرنا  څپاو تاه 

لي. ددې ترڅناګ زماوږ وسپاري، چې د مرګ د بال له خطرډ خوندي 

ليکوالو او علمي ټولنو ته په کار دي، چې د وزير صيب د اندوژوناد پار 

بېالبېلو اوخونو څېړنه وکړي او د هغه له اناد دود څخاه د اوساني او 
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راتلونکي نسل د روزنې لپارډ د روښانه مشالونو په توګه ګټاه واخلاي. 

لام خاونادانو او زموږ يو زيات لمېر قومي مخورو، مشرانو، د فکر او ق

سياستوالو سرډ د وزير صيب ګڼې خاطرې لته، ددې خااطرو او پخاو 

 خبرو خوندي کول په کار دي او له هغو څخه الهام اخيستل.

لکه څنښه چې دمخه مې يادونه وکړډ، دا اثر چې تاسې ياې ګاور ، 

ل کال ليکال لاوى او پار ۶۹٣١زما د ليسانس دورې پايليک دى، پر 

، دويم چاپ کې مې څه خاص تغيرات ناه دي ل کال چاپ لوى۶۹٣۹

راووي، يوازې يو نيم ځاى کې چې اماليي، انشاايي او چااپي تېروتناې 

وې، همغه مې سمې کړي، نور مې ليکنه د خپل همغه وخت د ارزښات 

له مخې په خپل لکل پرې ايتې دډ. له ګران ورور ښاغلي حاجي خان 

ښي چارو کې مرسته محمد منښل څخه، چې له ما سرډ يې په ګڼو فرهن

او همکاري کړې او دا اثر يې په خپل لښتت لومړى ځال چااپ کاړى، 

مننه الزمي بولم او همدارنښه  نورو هغو ټولو دوستانو ته چې د دې اثار 

 په لومړي او دويم چاپ کې يې مرسته کړې، کور ودانش وايم.

 

 د هېواد د ميل کلتور د ښېرازۍ په هيله

 په درنښت

 معيل يونپوهندوى محمد اس

 افغانستان -کابل

 د جمهوري رياست ماڼۍ -ارګ

 مه(00)کال د سلواغې  (ل0300)د 
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 يادون

محمد ګل خان مومند زموږ د هېواد د معاصر سياسي تاريخ او فرهناګ 

په اتلو څېرو کې يوډ وتلې او ځلندډ څېرډ دډ. محمد ګل خاان مومناد ناه 

دډ رول ترسرډ کړى، بلکې يوازې د هېواد د خپلواکۍ په ګټلو کې خپل کارن

د تيارو او جهالت )سقاوي واکمنۍ( په له من ه وولو کې يې هم د ياادونې 

وو رول ترسرډ کړى دى. وزير محمد ګل خان مومند د هېاواد د بهرنياو او 

کورنيو دښمنانو نيتونو ته په ډهرډ ځيرتيا متوجه و، نو ځکه خو يې د ځينو 

ونو سرډ سم پتتانه پاه لامال کاې د نورو بادرکو پتتنو مشرانو له ايډيال

يرغلښرو پر وواندې د يوډ سپر په توګه ودرول او د تجزيه غوښتونکو هيلې 

 يې له خاورو سرډ برابرې کړې.

وزير صيب نه يوازې د هېواد سياسي ژوند ته متوجه و، بلکې اقتصاادي 

او فرهنښي مسايلو ته يې هم ځانښړې پاملرنه لرله. هغه پتاتانه د ښااري 

نې او نوي اقتصادي سيستم له جووښت سرډ النا کړل او هام ياې د کېد

فرهنګ دروازې ورته خالصې کړې او د يوډ مخکښ فرهنښاي جرياان پار 

روزلو يې پيل وکړ، پتتنو ته يې دا ح  حاصل کړ چې په خپل هېواد کاې 

په خپله ژبه ليک او لوست وکړي، خو د پتتنو د دومرډ لوى خدمتښار لاه 

ونو او خدمتونو سرډ سرډ تراوسه پورې د هېواد په خپروناو دومرډ سترو ويا
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کې د هغه په باب ډهر  هغه څه چې الزم وو، چا نه دي ليکلي، خاو زماوږ د 

ولس د ځينو مخورو او روښانفکرانو په زوونو او ذهنونو کې د هغه په بااب 

ډهر څه لته چې تراوسه ال د کاغذ پر مخ نه دي راغلي. ما غوښتل چاې د 

ورو يادونه، خاطرې او خبرې اترې له ذهنونو څخه د کاغذ پر ماخ دغو مخ

لوستونکو ته وواندې کړم، خو په دې دوو کلونو کې د هېواد حاالت داساې 

راغلل، چې د ژوند د چارو د ډهرو برخو توازن ګډوډ لو، نو پاه دې وجاه د 

 هغو کسانو ليدنه کتنه راته ګرانه لوډ چې ددې کار لپارډ ضرور وو. لاه دې

کبله زما نيمښړى زيار نيمښړى پاتې لو. هيله لرم چې درانه لوساتونکي او 

د محمد ګل خان مومندبابا د پتمنې الرې الرويان او مينان به زموږ د عاذر 

 دا ټکش له پامه ونه غورځوي.

 په ډهر درنتت

 په ټوله پتتنه مينه

 اسمعيل يون

۶۹٣۹/٥/٠١ 

 پېتور
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 لومړى څپرکى

 ژوند ليک د محمد ګل خان مومند

))ښاغلش محمد ګل خان د محمد خورليد غونډ مشر زوى، د مومن 

خان لمسش، د عبدالکريم کړوسش په قوم حسين خېال مومناد دى. د 

ورځ د کابل د اندرابيو  ۶۹کال د روژې ميالتې پر  (هجري قمري۶۹١۹)

په کوڅه کې زهږهدلش دى. لومړنۍ زدډ کړډ او دود علوم يې په خصوصي 

 نو څخه لوستي دي((.ډول له پوها

کال د حربي ښوون ي په دويام ټاولښي کاې د زدډ  (ها ق۶۹٠٣)پر 

کوونکي په توګه لامل او تر پن ه کلناې تعليماي دورې ناه وروساته 

بريالش فارغ لو او د اردالنو په غونډ کې د توپچي څانښې د قومانادان 

په حيث وټاکل لو. په دغه لاهي ټولښي کې يې له يوې خوا کنډک ته 

در س ورکاوډ، له بلې خوا يې د حربي ښوون ي د سرښوونکي په توګاه 

وظيفه اجرا کولاه او ددغاه برياالي خادمت پاه نتيجاه کاې دساپه 

محمد خان د ياور په حيث مقرر لو او د لااهي ګاارد د  -ساالرصالح

 قوماندانۍ چارې هم وروسپارلې لوې.
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يئات ر ميالت، د هغاه هپ جوزا د کال ل(٨٩٢١)محمد ګل مومند د 

غړى و چې د محمد ولي بدخشاني په مشرۍ )موالناا سايف الارحمن 

الکوزى، فيض محمد زکريا، محمد اسلم ميرلکار، بشاير احمادخان، 

عبدالحميدخان، عزيزالرحمن فتحي، محمد اديب افنادي، عبادالغني 

ترجمان، غالم جيالني(، د افغانستان د خپلواکۍ د معرفي لپارډ اروپا او 

 امريکا ته والو.

کال د پکتيا د عسکري قوماندان او اعلش حاکم، پار  (ل۶۹١۹)دډ پر 

کال د مزارلريف د ملکي تفتيش د رئايس پاه حياث او بياا د  ۶۹١۱

ننښرهار د عسکري قوماندان په حيث پر کار لروع وکړډ. په سقوي ناا 

اراميو کې لومړى پر کور ناست و. څرنښه چې عمومي امنيت او د هېواد 

ر کې وليدډ، نو له خپل رسمي او ملي نفاوذ څخاه خپلواکي يې په خط

يې د وطن د نجات لپارډ کار واخيست او پر مبارزډ يې لروع وکړډ. تار 

سقوي نا اراميو وروسته محمدګل مومند د لومړۍ کابينې په تشاکيل 

کې داخله وزير او سربېرډ پر وزارت د ننښرهار د تنظيمه رئيس په حيث 

پاروان او کاپيساا واليتوناو د چاارو د  وټاکل لو او تر هغه وروسته د

کال د واليتوناو  د کنادهار او  (ل۶۹١۳)تنظيم لپارډ مقرر لو او بيا پر 

فراډ واليتونو د تنظيمه رئيس پاه حياث مقارر لاو او پاه زوډ پاورې 

کاال د قطغان، مزارلاريف،  (ل۶۹۶٠)خدمتونه يې ترسرډ کاړل. پار 

ل لاو او د ښاو بدخشان او ميمنې د تنظيمه رئايس پاه توګاه وټاکا



 نيمه پېړۍ يون/ د محمد ګل خان مومند اند و ژوند ته يوه کتنه

 

01301 
 

کاال د  ل(۶۹۶۳)خدمتونو له کبله يې د لمر عالي نتان واخيست. پار 

 –ل ۶۹۹١)دولت د وزير په حيث مقرر لو. محمد ګال خاان مومناد د 

کال د لويې جرګې چې د انښرهز د امپرياليزم په مقابل کاې د  (م۶۳٥٥

پتتونستان د مسالې په باب د ګډ تصميم نيولو په غرض جووډ لاوې 

 نايب ساالر وظيفه اجرا کړله.وډ، د 

محمد ګل خان مومند چې پتتانه يې د بابا او دادا په نوم يادوي پار 

 د بجاو( ١)مه ورځ د سهار پار  (٠٣)کال د اسد ميالتې پر  (ل۶۹١۹)

، د کابل په بريکوټ کې وفات لاو اثر په درهدو زوډ د عمر په کالو(  ١٨)

(( )) د مرحوم محمد (۶) او په لهداى صالحين کې خاورو ته وسپارل لو

ګل خان مومند د جنازې په مراسمو کې د هغه وخت د دولت ډهرو لووو 

 دولتي الخاصو برخه اخيستې وډ((.

له محمد ګل خان مومند څخه يو اوالد )يوډ لاور( پااتې چاې د الل 

پورې په لېراحمد نومي وادډ دډ. ))دغه راز يو ورارډ يې محماد پتناګ 

خان مومند تر وفات وروسته يې د دډ د ځينو نومېدډ، چې د محمد ګل 

 (٠اثارو خپرولو ته توجه کوله((. )

مرحوم محمد ګل خان مومند په دري ژبه کې هم د ښه قلم خاوناد 

 (۹و، پر ترکي او روسي ژبو هم پوهېدډ.(( )
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پر پښتني فرهنګ د محمد ګل خان مومند 

 د هلو ځلو اغېزه

 

ل خان مومند لکاه د ناورو لکه څنښه چې دمخه مو وويل، محمد ګ

پتتنو مشرانو په څېر نه يوازې د تورې خاوند و، بلکې د قلام او ادب د 

دنيا لويه لتمني هم ورپه برخه وډ او په دې برخه کې هام ډهار زياات 

خدمتونه کړي دي. که له تفصيل نه ډډډ وکړو، نو کېدى لي پر پتتني 

ې او تاثيرات په فرهنګ باندې د محمد ګل خان مومند د هلو ځلو اغېز

 الندې ډول په ګوته کړو:

 په ژورناليستيکه او خپرنۍ برخه کې: -الف

لوى افغان مفکر سيد جمال الدين افغان وايي: )) اخبار د يوډ ولاس 

ژبه دډ(( په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې د ژبې او ادبياتو د پرمختګ ډهار 

حمد ګال خاان غ  او دروند بار د ژورناليزم پر اوږو او مټو پروت دى. م

مومند په ډهرې ځيرتيا سرډ همدغه آر ) اصل( ته متوجه و او د لاومړي 

کال، په کندهار کې د )طلوع افغان( اوونيازډ  (ل۶۹۶۶)ځل لپارډ يې پر 

په پتتو کړډ، دا په افغانستان کې لومړنۍ اوونيزډ دډ، چې په پتتو ژبه 
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وهاناد خپرهږي، د دې اوونيزې مسوول چلوونکش لوى استاد عالماه پ

عبدالحش حبيبي و. تر هغه وروسته دا جريدډ په پتتوژبه خپرهدله،لاه 

کال يې د ))پتتو(( په نامه يوډ مجلاه   (ل۶۹۶۶) طلوع افغان پرته )) پر

هم خپروله، چې وروسته بيا د کابل له مجلې سرډ يوځاى لوډ، د کابل 

مجله هم لومړى په دري او پتتو خپرهدله، خو کوم وخت چې د کابال 

دبي انجمن په )) پتتو ټولنه(( بدل لو نو د کابل مجله هم ټوله پتتو ا

 (١لوډ((. )

 د ادبي ټولنو په جووونه کې: -ب

د محمد ګل خان مومند بل لوى ادبي خدمت دا و، چې ادبي ټاولنې 

يې جووې کړې، ځکه د انفرادي او ډله ييز خدمت او خوځاون تارمن  

چې د کندهار تنظيمه رئايس ډهر توپير وي. محمد ګل خان مومند کله 

 و نو هلته يې پر يو لړ سترو ادبي هڅونو او کارونو ال س پورې کړ.

نېټه يې په کنادهار کاې پتاتو  (مه۳)کال د قو س پر  (ل۶۹۶۶)))د 

ادبي انجمن(( تاسيس کړ. په پاى کې دا انجمن کابل ته راغش او د کابل 

دبي انجمان پار له ))ادبي انجمن(( سرډ يوځاى لو او وروسته د کابل ا

 (٥))پتتو ټولنه(( بدل لو((. )
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 د روزنې او پالنې په برخه کې: -ج

استاد ګل پاچا الفت د فکر پالونکي او روزونکي ته په خپلاه د ياوډ 

مفکر په سترګه ګوري او د دواوو مقام يو لان ګڼي، ځکاه کاه د فکار 

هرډ پالونکي هڅې او کوښتونه نه وي ، نو د يوډ مفکر من ته راتګ تر ډ

 حدډ له امکانه لرې برهتي.

څومرډ نوښتښرو او لويو ليکوالو چې د محماد ګال خاان مومناد د 

پالنې، روزنې او هڅونې تر سيوري الندې خپلاو ادباي هڅاو تاه دوام 

ورکړى، نن يې په پتتو ان په ګاونډيو ژبو کې سارى ناه لاو ليادالى. 

د عالماه وايي کله چې د محمد ګل خان مومند په الرښوونه لوى استا

پوهاند حبيبي د ))طلوع افغان(( اوونيزډ پتتو او بيا يې لومړۍ ګڼاه د 

هغه د کار پر مېز کېتودډ، نو محمد ګل خان مومند له ډهرې خوښۍ او 

خولالۍ استاد حبيبي د خپلې مهربانۍ پر ووانښو تود کړ  کابل ته ياې 

 ووانديز وکړ، چې استاد حبيبي ته دې جايزډ ورکاړاى لاي، ناو لاووو

افغانۍ( د جايزې په توګه ورکړې، چې د هغاه  ۹١١١١مقاماتو استاد ته )

وخت دهرش زرډ افغانۍ د او س وخت له مليونونو افغانيو سرډ معاادلې 

دي. دغه راز يې استاد حبيبي ته ) دوډ جريبه ځمکاه( د کنادهار پاه 

م لاوخوا او يو څه نورډ ځمکه د کندهار په احمدلاهي حدودو کې ها

مومناد د پتاتو ژباې او ادب د ال رنښه محماد ګال خاان ورکړډ. همدا

غووهدنې لپارډ په بېالبېلو وختونو کې بېالبېلې ادبي مسابقې او کانکوروناه 

 جووول، د بېلښې په توګه به له دې ډول مسابقو څخه د يوې يادونه وکړم.
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 استاد قيام الدين خادم وايي:

زيار صااحب څوک(( مسئله د محمد ګال خاان و –او  -] )) زما وما

داخله له خوا په مسابقې کې کېتودل لوډ، چې ددې کلماو تفريا  د 

ګرامر په لحاظ هر څوک وکړي او د استعمال ځايونه يې وښيي، هغه به 

انعام ووي. په دې مسابقه کې ډهر پتتانه اديبان لامل لول، مښر پاه 

اخرډ کې هغه څه چې ما ليکلي وو، قبول لول او يو اوميښا سااعت او 

 (۱ر قلم د وزير صاحب له خوا ماته په نمان نه کې راکړل لول(([ )پارک

سربېرډ پر دې محمد ګل خان مومند د ياو زياات لامېر پتاتنو د 

اوالدونو لپارډ ښوون ي جوو کړل او په هغو کې يې د هغاوى لپاارډ پاه 

 خپله مورنۍ ژبه )پتتو( د درسي چارو د پرمخبيولو امکانات برابر کړل.

 تري کولو او رسمي کولو کې:د ژبې په دف -د

پوهان ژبه د کلتور اعرادډ بللې او د ياوډ ملات د کلتاور د خونادي 

 ساتلو لپارډ ژبه اساسي وسيله دډ. فضل احمد غر افغان وايي:

 )) ګورډ خپله ژبه پرې نه ږدې افغانه

 چااې هاامدغه د قومي ترقۍ جړ دى((
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باه کاې ګاوري. پاچا خان د يو قوم سپکوالش او ورکوالش د هغه په ژ

وايي: )) چې کوم قوم ته خپله ژبه سپکه لي، نو هغه ساپک لاي او 

 (٣چې خپله ژبه ترې ورکه لي نو هغه ورک لي((.)

عالمه محمود طرزي وايي: )) يو ولس په ژبه او ژبه په ادبياتو ژوندۍ 

 ( ٨پاتې کېږي.(( )

محمد ګل خان مومند د ژبې همدغه ستر ارزښت ته په ډهار دقات 

 و او په دې برخه کې د خاص او ځانښړي نظر خاوند و.متوجه 

هغه ته د ژبې د پرمختګ بنسټيز الملونه )عوامل( ډهر ښه معلوم وو، 

نو په همدې وجه يې پر عملي فعاليتونو ال س پورې کړ. وايي د يوې ژبې 

د پرمختګ لپارډ څو ټکي ډهر مهم دي، يو دا چې ژبه مذهبي بيز ولري، 

دولتي لي او بل علمي او اقتصادي بيز او اهميت رسمي يانې دفتري او 

ولري. خان لهيد عبدالصمد خان اڅکزى وايي: )) د يوډ قوم ژبه هغاه 

وخت پرمختګ کوالى لي، چې اوالدونه يې په خپله مورنۍ ژبه تعليم 

( په خپله محمد ګل خان مومند وايي: ))ژبه باياد وسااتله ۳وکړي((. )

ته کړله لي، علمي لي، ادبي لي، په لي، وپاللاه لي، وروزله لي، ار

 (۶١هر حيث د ملت د مرستو اونيو او احتياجاتو ته کافي لي((. )

محمد ګل خان مومند د ژبې د پرمختګ د پورتنيو عواملو په پام کې 

نيولو سرډ لومړى دخپلې ژبې د عملي رسمي کولو او دولتي کولو لپارډ 



 نيمه پېړۍ يون/ د محمد ګل خان مومند اند و ژوند ته يوه کتنه

 

01301 
 

وښاندانو يې مال وروتړله هڅه او هاند پيل کړل. يو زيات لمېر پتتنو ر

او د وخت دولت يې په دې حقيقت قانع کړ چې د پتتو ژبې رسميت او 

دفتري کېدو ته جدي ضرورت دى او بل دا د پتتنو مسالم حا  دى، 

چې په خپل هېواد کې يې خپله ژبه رسمي او دفتاري وي. د همادغو 

او  کال د دولت له خوا يو فرمان صاادر لاو۶۹۹۱عواملو له کبله )) پر 

پتتو ژبه يې د دولت د رسمي ژبې په حيث اعالن کړډ.(( او وروسته په 

اساسي قانون کې د پتتو ژبې د پالنې او پرمختيا لپارډ يوډ مادډ ځااى 

کړاى لوډ، چې دولت په دې خبرډ مکلفوي چې د پتتو ژبې د پالنې او 

 پرمختګ لپارډ هاند او هڅې وکړي.
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                    په اوسني تاريخ کې د پښتنو

 د محمد ګل خان مومند دريځ

د پتتنو ټول ژوند له پېتو او حوادثو ډک دى. که څاوک د پتاتنو 

تاريخ په دقيقه توګه ولولي، نو ورته څرګندډ به لي، چاې دې ملات د 

خپل ژوند په اوږدو کې ايله که څو لسيزې سار پاه سار پاه اراماۍ او 

پرې راتپال لاوي او لاه  سوکالۍ کې ژوند تېر کړى وي. دومرډ جښړې

دومرډ جښړو سرډ مخامخ لوى او دومرډ طبيعي بدمرغيو ورتاه مخاه 

کړې، چې د نړۍ ډهر کم ملتونه به ورسرډ مخامخ لوي وي. کلاه چاې 

پتتانه دې نړۍ ته راځي، نو په ډزو بدرګه کېږي او هغه بلې دنيا ته هم 

و لااهد ډهر د ډزو له کبله ځي. د پتتنو معاصر تاريخ د خونړيو جښاړ

دى. دا جښړې د نړۍ د ستر ښکېالک )انښرهز( له خوا زماوږ پار ولاس 

 راتپل لوى.

خو څرنښه چې زموږ  ولس د تورې مېړنش دى، ناو د جښاړې ډهارې 

برياوې يې په برخه لوي دي. يو پوډ وايي: ))پتتانه يې په تورډ ګټي او 

اسې ( خو له دې سرډ سرډ بيا هم پتتانه د۶۶په سياست يې بايلوي((. )

اتالن لري، چې هم يې تورډ چلولې او هام قلام، هام د عمال د ډګار 

توريالي وو او هم د پوهې او تدبير. له امير کروو جهان پهلوان نه نيولې 
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تر لېرلاډ سوري، بايزيد روښان، خولال خان خټک، ميرويس نيکاه، 

لوى احمدلاډ بابا پورې ټول د تورې او قلم، پوهې او تدبير اتاالن تېار 

دي. په اوسني عصر کې موږ يو بل اتل هم لرو، چاې هغاه هام د لوي 

تېرو مشرانو په لان د تورې او قلم، فکر او پوهې د لويې لتمنۍ خاوند 

دى. دا اتل محمد ګل خاان مومناد دى. محماد ګال خاان مومناد د 

ننښرهار په جبهه کې د سپه ساالر صالح محمد خان د ياور په حياث د 

درلود او افغاني لتکر يې د تباهۍ او بې  خپلواکۍ په جښړې کې ګډون

دسيپلينۍ له بال څخه وژغورډ او د انښرهز د تورو پاه مقابال کاې ياې 

 (۶٠حيثيت ور اعادډ کړ((. )

د هېواد د خپلواکۍ لپارډ پر مېړانې سربېرډ محمد ګل خان مومند د 

سقاوي اغتشاش د تورې دورې په له من ه وولاو کاې هام لاوى ال س 

يې د جهل، ناپوهۍ او فساد له منښولو څخاه پاه ډهارډ  درلود او هېواد

 لنډډ مودډ کې خالص کړ.

د محمدګل خان مومند د ناارينتوب ياوډ بلاه بېلښاه دادډ چاې د 

لينوارو د بغاوت پر وخت )) د جالل اباد ښار د ټولې جښړې پاه تار  

کې، د جالل اباد او کابل ترمن  ارتباط د يوې الوتکې په وسيله ټينګ و 

ډ ورځ به تله راتله، مرکز ته به يې د جنګ راپورونه راوول او لاه چې هر

 دې ځايه به يې اوامر او فرامين وروول.
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جښړډ ورځ پر ورځ زياتېدله او د ښار محاصرډ ټينښېدلاه، تال باه دا 

اوازې خپرهدې چې د امان اهلل خان حکومات نساکور لاوى، خاو د 

، اماا د جادي پار الوتکې تګ راتګ د عسکرو او لتکرو د زوډ تسلي و

الوتکه له کابله رانغله، بله ورځ هم رانغله او په خلکو کې داسې   (1)مه٠١

ګونښسش خپور لو چې کابال د ساقاو زوى نياولش دى، والاي علاي 

ته هم خبر راورسېد، دډ چې له پخوا نه ځان تيار کړى و، نو  (2)احمدخان
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ويال: ))زډ  دولتي مامورين او منصبداران يې راغونډ کړل او ورته وياې

دلته د امان اهلل خان د وکيل په توګه ټاکل لوى وم، خو او س چې هغه 

 تخت پرهتود، نو تاسې بايد ماته د باچايۍ بيعت راکړ !

څو محدودو منصبدارانو له دډ سرډ بيعت کول ونه منل، چې په دوى 

کې يو محمدګل خان مومند او بل نورستانش کپتان حميداهلل و، چاې د 

( بال ۶۹نتيجه کې يې دواوډ کلک کلک په لرګو ووهل((. ) دې انکار په

لوى او د يادونې وو خدمت چې محمدګل خاان مومناد پتاتنو او پاه 

عمومي ډول افغانانو ته کړى دى، هغه په پتاتنو کاې د ملاي لاعور 

راټوکول و او په دې ډول يې پتتانه ) د يو بل لوى ښکېالک( په مقابال 

نه يې د راتلونکو څو لسيزو عواقبو تاه کې د سپر په توګه ودرول، پتتا

متوجه کړل، چې کېدى لول د هغو په وجاه د بهرنياو دښامنانو پاه 

لمسون او السوهنې، د افغانستان فعلي بڼې بدلون موندالى واى، خو د 

محمد ګل خان مومند د فکر لرليد دومرډ دقي  و، چې دا ټول عواقاب 

پتتانه د ښاري ژوناد  يې مخکې تر مخکې له نظرډ تېر کړي وو. بل يې

دالرو په لټون پسې وهڅول او د اقتصادي سرچينو د پلټنې او الساته 

راوونې الرې او ګودرې يې ور په ګوته کړې. خو که په لنډ او خلپ  ډول 
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د پتتنو په اوسني پېتليک )تاريخ( کې د محمد ګل خان مومناد پار 

ملاي او دري  خبرې وکړو، نو وبه وايو: دى د پتتنو داساې ياو ساتر 

فرهنښي لخصيت دى، چې د هېواد د ملي واکمنۍ د کورنيو او بهرنيو 

دښمنانو د قوت روح يې مخکې تر مخکې ځپلش او د فکار مازي ياې 

ورللولي دي، پتتانه او په مجموع کې ټول افغانان يې له يو لوى رنا  

او خطر يانې د يو خپلواک افغانستان له ټوټې ټوټې کولو څخه ژغاورلي 

 دي.
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 او پښتونويل  حمد ګل خان مومندم

پتتو نه يوازې زموږ د ژبې نوم دى، بلکې زموږ د کلتور او ټولنيز دود 

معنوي رمز هم په کې پروت دى، پتتانه په پتتو سارډ راټاولېږي، پاه 

 پتتو پرهکړډ کوي او په پتتو لووډ.

ځينو د )پتتو( له کلمې څخه، څو ماناوې راکتلي، چې دا ماناوې او 

په يوډ پتتون کرکټر کاې تجاال ماومي. )پ(، د پات  )د(، د خويونه 

ښېښڼې  )ت(، د تورې  او )و( د وفا د ماناوو ښکارندويي کوي. که څاه 

هم په يوډ انسان کې د پتتو د بشپړو معنوي ارزښتونو د ټولو څرکوناو 

ليدل څه ګرانه خبرډ دډ، خو ځينې داسې پتتانه هم لته، چې د ياوډ 

انښړنې په کې ځلېږي. يو لاه داساې پتاتنو پتتون کرکټر بشپړې ځ

کرکټرونو څخه محمد ګل خان مومند دى. فکر کوم د محمد ګل خاان 

مومند په فکر، احساا س، عااطفې او روحيااتو کاې چاې د پتاتو او 

پتتونولۍ څومرډ جذبې او ولولې جاري وې د ډهارو کماو پتاتنو پاه 

مومناد روحياتو کې که پتتو دومرډ ځاى نيولش وي. محمد ګال خاان 

هغه لخصيت و، چې پتتو يې ويلې، پتتو ياې ليکلاې او پتاتو ياې 

 ترسرډ کړې دډ.
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محمد ګل خان مومند د پتتو او پتتونولۍ په باب يوډ رسااله هام 

ليکلې دډ. د دې رسالې نوم دى ))لنډکۍ پتتو((. په دې رساله کاې د 

محمد ګل خان مومند هغه افکار راټول لوي چې د پتتو او پتتونولۍ 

 باب يې لري.په 

)) مرحوم مومند په پتتو ليکلو او پتتو ويلو کاې د ساوچه والاي 

کلک طرفدار و او د کوم څيز لپارډ به يې چې په پتتو کې لغت بياموند، 

نو د پردي لغت استعمال ورته ادبي کفر ښکارهدډ. که باه چاا د دډ پار 

پوډ نه وواندې د پردۍ ژبې لغت استعمال کړ، دډ به ورته ويل: ))وروکيه! 

لوم، څنښه؟(( څو چې به هغه سړى په خپله خپلې ويناا تاه ملتفات 

 (۶١لو.(( )

دلته به له پتتو او پتتونولۍ سرډ د محمد ګل خان مومند د اورناۍ 

مينې او افکارو يو لنډ جاج وواندې کړو، وبه ګورو چې دې لوى پتتون 

واناي له خپلې ژبې او پتتونولۍ سرډ څومرډ د زوډ له تله سپېڅلې او ر

مينه درلودله. محمد ګل خان مومند وايي: )) پتتو، پتتو منل، پتاتو 

ويل، پتتو کول او پتتو چلول دي. پتتانه په پتتو سرډ پتاتانه وو او 

په پتتو سرډ به پتتانه وي. پتتانه په پتتو چلېدلي وو او په پتتو به 

په وچلېږي. پتتانه په پتتو پېژندل کېدل په پتتو به پېژندل کېږي او 

پتتو به وپېژندل لي. پتتانه په خپل من  کې هم په پتتو يو له بلاه 

 سرډ پېژني په پتتو سرډ عزيزان او يو پر بل ګران دي.
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د پتتنو خپلوي په پتتنو سرډ دډ، خپل او پردي پاه پتاتو سارډ 

څرګندهږي او بېلېږي. پتتانه په پتتو باندې سرډ پاوهېږي، د پتاتو 

 تانه له پتتو نه خوند اخلي.خوږډ مرکه په پتتو کېږي. پت

 تر ټولو خوندورډ مرکه د پتتو دډ...

پتتو د پتتنو تفکرات، تخيالت، ذوق او هر څه سرډ يو لانته او ياو 

 کوي.

 _ پتتو خورا خوږډ  وروري دډ.

 _ پتتو صله رحمي دډ.

 _ پتتو لفقت دى.

 _ پتتو مرحمت دى.

 _ پتتو مهرباني دډ.

 _ پتتو مروت دى.

 دډ._ پتتو ښېښڼه 

کونډې، رنډې، يتيمان، بېوزلي او مسکينان، واندډ او ګوډ، په پتاتو 

ساتل کېږي. که پتتو وډ يو د بله خود، يو پر بل راضي، يو پر بال باه 

 ښاد يو.

که پتتو نه وډ يو د بله ناخوښه، يو د بل نه ناراضه او يو به هم پر بل 

 نوې.ښاد نه لو. که پتتو وډ زډ به تا درنوم او ته به  ما در

 _ پتتو اصيلتوب دى.
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 _ پتتو سيالوالش دى.

 _ پتتو نجات دى.

 _ پتتو عزت دى.

_ پتتو کې بې پتي، دګلتوب )حقارت( نه لته، ځکه چاې پتاتانه 

 يې نه لي منلش.

 _ پتتو دروندوالش )وقار( دى.

 _ پتتو د پتتنو درنول دي.

 _ پتتو کې ټيټال او تمل  نه لته.

 ځکه سپک پتتون نه دى._ پتتو کې سپکه نه لته، نو 

 _ پتتو لرافت دى.

 _ پتتو ښه نيت دى.

 _ پتتو د پتتنو او مسلمانانو خير غوښتنه دډ.

 _ پتتو ښه اخالق دي.

 _ پتتو سپېڅلتوب )تهذيب( دى.

 _ پتتو تدبير دى.

 _ پتتو سړيتوب دى او سړيتوب پتتو دډ.

 _ پتتو انسانيت ته خدمت دى.

 _پتتو قناعت دى.

 درهدل دي._ پتتو په ح  

 _ پتتو صبر دى.
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 _ پتتو حوصله دډ.

 _ پتتو هاند او کوښښ دى.

 _ پتتو دين، وطن او د پتتانه ولس ته خدمت دى.

 _ پتتو ايثار دى.

 _ پتتو فدا کاري دډ.

 _ پتتو تکړډ توب دى.

 _ پتتو غتتلتوب دى.

 _ پتتو کې خيانت نه لته.

 _ پتتو کې ټښي نه لته، ټګ پتتون نه دى.

 ې غال نه لته._ پتتو ک

 _ پتتو کې تاال نه لته.

 _ پتتو کې ظلم نه لته، ظلم بې پتتوالې دى.

_ پتتو د مظلوم حمايه دډ، په نيمې لپې کې له غاږډ سارډ سام د 

پېتې ځي ته ځان رسول پتتو دډ، غلاه، جااني او خااين ناه چيغاه 

 ويستل او نيول يا يې وژل پتتو دډ.

 _ پتتو صداقت دى.

 ._ پتتو پاک زوډ دى

 _ پتتو سليم وجدان دى.

 _پتتو روغه پوهه دډ.

 _ پتتو دډ چې پتتانه له بدو چارو ساتي.
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 _ پتتو دوا دډ.

 _ پتتو لفا دډ.

 _ پتتو د پتتانه د زلمو ښکال او د پېغلو ښايست دى.

 _ پتتو د پتتنو ګاڼه دډ.

 _ پتتو پسول )زينت( دى.

 _ پتتو حيا دډ.

 و د ښ و ټيکرى او پووونش دى._ پتتو د پتتنو د نارينه وو پښړۍ ا

 _ پتتو عفت دى.

 _ پتتو عصمت دى.

 _ پتتو سمه عقيدډ دډ.

 _ پتتو ايمانداري دډ.

 _ پتتو پر مسلمانۍ ټينښېدل دي.

 _ پتتو پر ځان باور دى.

 _ پتتو ډوډيماري دډ.

 _ جهل په پتتو ورکېږي.

 _ علم په پتتو زدډ کېږي.

 _ زدډ کړډ په پتتو کېږي.

 اوو مننه او احترام دى._ پتتو د علم

 _ پتتو پانښه )سرمايه( دډ.

 _ پتتو کې د دواوو نړيو ګټې دي.
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 _ پتتو ازادي دډ.

 _ پتتو قوت دى.

 _ وطن په پتتو ژغورل کېږي.

 _ پتتو لوو همت دى.

 _ پتتو تورډ دډ.

 _ پتتو نارينتوب دى.

 _ پتتو تورزنتوب دى.

 _ پتتو د پتتنو هر ګورډ کلک سنښر دى.

 لطف دى._ پتتو 

 _ پتتو قانون دى.

 _ پتتو انتظام دى.

 _ پتتو د سمو مشرانو مننه دډ.

 _ پتتو د خاينو مشرانو رټنه دډ.

_ جنت پر اسالم باندې په پتتو کولو ګټل کېږي، حورې، غلمان او د 

 جنت بې لمېرډ نعمتونه پتتنو ته په پتتو السته ورځي.

 دډ._ پتتو د پتتنو د دواوو نړيو د سعادت ضامنه 

 _ پتتو د پتتنو د ټولنې روح دى.

 _ پتتو خو نو پتتو دډ، پتتو دډ.

 (۶٥_ پتتو دډ او پتتو )پتتونواله( دډ.(( )
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 دويم څپرکى

 د محمد ګل خان مومند اثار

لکه څنښه چې مو دمخه وويل، محمد ګل خان مومند لکه د پتاتنو 

څتتن و  د نورو مشرانو په لان هم د تورې، غيرت او مېړانې د لتمنۍ

او هم د قلم او ادب د معنوي پانښې خاوند او همدا دواوډ يې د پتتو او 

 پتتونولۍ د خدمت لپارډ د يوې اغېزمنې وسيلې په توګه وکارول.

د محمد ګل خان مومند يو لمېر ليکناې او اثاار تراوساه پاورې د 

هېواد په ځينو مهالنيو خپرونو کې او ځينې يې هم پاه ځاانښړي ډول 

ي دي، موږ دلته د محمد ګل خان مومند ليکنې او اثار تر دوو خپارډ لو

 ډلبنديو الندې څېړو:

 په ژبنۍ او علمي برخه کې. -الف

 په ادبي برخه کې. -ب

 په ژبنۍ او علمي برخه کې: -الف

د محمد ګل خان مومند د ليکوالۍ زياته برخه پر همدې ژبناۍ خاوا 

مومند پاه کاې څرخي، ځکه هغه وخت او حاالت چې محمد ګل خان 

ژوند کاوډ، داسې وو چې د پتتو ژبې د ګرامر په برخه کې کوم مهم اثر 
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نه ترسترګو کېدډ. محمد ګل خان مومند دې نيمښړتيا ته متوجه لو او 

په دې برخه کې يې کار ته مال وتړله. دى په ژبپوهناه کاې د ځاانښړي 

وو، تر سبک خاوندو، چې هغه د کرډ، نږډ او معياري پتتو ليکل او ويل 

دډ وروسته ځينو نورو پتتنو پوهانو هم همدا الر ونيوله چاې کاوالى 

لو، د بېلښې په توګه د پوهاند مجاور احمد زيار نوم واخلو. پوهاند زيار 

د خپلو ډهرو نوښتونو ترڅنګ د محمدګل خان مومند د ژبپاوهنې لاه 

 اندود څخه ګټه اخيستې دډ.

 ډول اثارو لنډډ رڼا اچوو:دا دى دلته د محمد ګل خان مومند پر دې 

 پتتو سيند: -۶

دا د پتتو ژبې د لغتونو قامو س دى، چې محمد ګال خاان مومناد 

ل کال په لويه قطع ) د يوې تختې کاغذ په اندازډ(، د ۶۹۶۱ليکلش او پر 

ښوونې او روزنې وزارت له خوا د کابل په عمومي مطبعه کې چاپ لوى 

سېږي او د ټوکونو لمېر ياې ( ته ر۹۱۱دى. د دې اثر د مخونو لمېر )

 ( دى.٠١١١دوډ زرډ )

د اثر په پيل کې د پتتو د خاصو تورو او ځينو اوازونو په باب خبارې 

لوي او بيا په څلورو مخونو کې د اثر د ليکدود په بااب بحاث راغلاش 

 دى.
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استاد زيار په خپل يوډ اثر )) ويي پانښه(( کې ليکلي، چې د يوې ژبې 

ارډ يوډ الرډ دا دډ، چې پخواني وييوناه )لغتوناه( د بډاينې او لتمنۍ لپ

يې ذخيرډ لي او نوي لغتونه په کې جوو لي. محمدګل خاان مومناد 

وايي: )) د يوې ژبې ساتنه هم په دغه لان کېږي، چاې د هغاې ژباې 

لغات چې لکه د هغې خزانه دډ وساتل لي تر څو چې د لغاتو د ورکېدو 

بب ملت د ادبي فقر او نکبات پاه په سبب ژبه او د ژبې د ورکېدو په س

بال ککړ نه لي او د مذلت په تورډ خاورډ کېنني او نهايات ناوم ياې د 

 (۶۱روزګار دمخه ځنې ورک نه لي.(( )

د دډ په نظر که د ژبې لغت قيد نه لي، هغاې ژباې تاه ناور لغاات 

داخلېږي او پردي کېږي، هر څوک چې د ياوې ژباې د لغااتو قيادول 

همڅنښو، ګاونډيو او خپلوانو ژبو پاوډ وي، چاې د غواوي بايد په خپلو 

 نورو ژبو لغات د خپلې ژبې لغات ونه ګڼي او د خپلې هغه د نورو...

په )پتتو سيند( کې د پتتو ژبې په سلښونو لغتونه ذخيرډ لوي، د  

 هر لغت مانا او تفسير يې په فارسي ژبه کړې دډ.

 د پتتو ژبې ليارډ: -٠

محمد ګل خان مومند ډهر مهام اثار دى پتتو ګرامر په برخه کې د 

کال د ساپي عبدالعظيم په اهتمام او ليک باندې په الهور ۶۹۶٣چې پر 

 ( مخونه لري.١۳٥کې چاپ لوى دى، له سريزې پرته )
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( مخونو کې په خپله د وزير صيب له خوا يوډ ۶١د اثر په پيل کې په )

ملات پاه  علمي او ګټورډ سريزډ کتل لوې، په سريزډ کې لومړى د يو

ژوند کې د ژبې پر اهميت مفصلې خبرې لوي، وايي: )) د يوډ ملت پاه 

ژبې کې هماغومرډ سياست، اقتصاد، اجتماعيات، ملاي اخاالق، اداب، 

ملي عادات، ملي رسومات او عنعنات، ټول ملي خصاايل او خصاايپ، 

حتش په ذهنيت، افکار، حسيات او مدنيت ياې نفاوذ مينادډ کاوي او 

ژبې د خاوندانو نامريي برى، د دغاې بلاې ژباې پار  هماغومرډ د هغې

 (۶٣خاوندانو تامينوي...(( )

محمد ګل خان مومند ددې کتاب په کتلو کې له زياتو ستونزو سرډ 

مخامخ لوى دى، ځکه پر کوم مهال چې محمد ګل مومند ژوند کاوډ د 

په  بېالبېلو عواملو له امله د پتتو کتابونو لمېر ډهر زيات نه وو. د ګرامر

برخه کې که د ګوتو په لمېر د ليکلو کتابونو نومونه واخيساتلش لاو. 

وزير صيب دې ټکي ته الارډ کړې دډ، چې د پتتو ګرامر او قواعدو پاه 

برخه کې کتابونه نه دي ليکل لوي او که ليکل لوي هم وي د پردو له 

خوا ليکل لوي او د دا ډول اثارو ليکل د يو غارض لاه مخاې و، ناه د 

خدمت لپارډ. دى د دا ډول يو اثر يادونه کوي، چې په اردو ژباه  پتتو د

 ليکل لوى و.

که څه هم پخوا ))پيرمحمد کاکړ د اتلسمې پېړۍ په نيماايي کاې د 

)معرفة االفغاني( په نامه يوډ ښوونيزډ )تعليمي( ډوله پتاويه کتالې، 
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الماني ګيولډن لتيت تراوسه پورې لومړى ختي  پوهاند برهتي چې تر 

کاله وروسته په خپل نوي فرهنګ کې د  (٠٥-٠١)محمد کاکړ څخه پير

پتاتو وييوناه  (٠۶٥)الماني ديښوري او اويستي وييونو ترڅناګ ياې 

م( کال د محمد ارتضاخان )د ناواب اماان ٨١٨٨)ل ٨٩٩٨کتلي دي. پر 

اهلل خان زوى( چې فرهنګ ارتضايي ناومي څلاور ژباي )عرباي، اردو، 

و پر همدغه کال د کالپروت ګرامر هام د فارسي او پتتو( قامو س دى ا

 يادونې وو دى.

م( کال د اهلل يار خان ) د نواب محبات خاان ورور( ٨١٨١)ل ٨٩٩١پر 

عجايب الغات او په هغه پسې )کتاب و خياالت زماني در لغات و زباان 

)افغاني(. دغه راز د )امدنامهء افغانش( د کړګر پوهې )فعلي صرف( يو بل 

)لغتنامه( را اخلي، د نولسمې پېړۍ په سر کاې  کتاب چې يو ويي ليک

کتل لوى ښکاري... دغه راز ګيورک مورګن ستيرن، ګايښر، جرمناي 

پوهاند ايوالد، ميجرليچ، کپتان واګن، راورټاي، هاانري والتار، المااني 

ازنيست ترومپ، جيمز دارمستتر، روساي ختي پوهاناد تاماانو وياچ  

پتتو ګرامر، وياي پاوهنې، وياي  و پوهانو دنور داسې او( ۶٨الريمر(( )

پانښې ، قامو س ليکنې، آر پوهنې او نورو کې څېړنې او ليکنې کړي، خو 

دا ليکنې او څېړنې يا د ياد لويو ليکوالو په هېوادونو کې د هغو په ژبه 

خپرې لوي اويا د محمد ګل خان مومند د اثر  ) د پتتو ژبې ليارډ( تار 

دې وجه محمد ګل خان مومند د ليکلو وروسته خپرې لوي دي. نو په 
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خپل اثر دليکلو پر وخت په پتتو ژبه کې د نورو ژبنيو اثارو له لاتوالي 

څخه بې برخې و او بل دومرډ جامع ګرامر چې محمد ګل خان مومناد 

وليکه، تر دډ دمخه چا نه و ليکلش او هغه کمش چې زموږ په ژباه کاې د 

ان تار حادډ ياې دا ګرامري اثارو د کمتت له کبله احساسېدډ د امکا

 کمتت له من ه يووو.

محمد ګل خان مومند د خپلې سريزې په پاى کې واياي: )) د دغاه 

المله چې زما په ال س کې اثار نه وو چې تناې څاه ګټاې اخيساتې او 

استفادې کړي واى، نو ويالى لم چې د پتتو ژبې د ليارو او قواعدو په 

ه او پلټناه ياې غونډولو کې ډهر ستړى لوى يم، ځکه چې ډهارډ لټنا

غوښته. ددغه کتاب په ترتيب البته د پرديو ژبو د کتابونو نه اساتفادې 

لوې او په هغه ترتيب سرډ ليکل لوى، اما پوهان او علمااء صااحبان 

پوهېږي، چې د ژبې لپارډ )قواعد( څه د ترجمې کار نه دى، چې له بلې 

څاه ژبې څخه ترجمه لي، کېدى لي چې زما تتبعات بشپړ نه وي ياا 

رانه پاتې وي، نو ځکه زډ به همدغه حکم نه کوم چې دغه کتاب غلطي 

او سهوډ نه لري. هر ډول چې وي زډ د پتتو او پتتنو پخوانش ماين او 

خادم يم ځان مسعود بولم چې دغسې وخت کې څتاتن تعاالش جال 

وعلش لانه، ماته د دغه کتاب د تاليف توفي  راکړ. هيله کوم چې دغه 

موجب هم وګرځي او د پتتنو او پتتو د لايقينو له کتاب د استفادې 

 (۶۳خوا يو کوچنش چوپړ وګڼل لي.(( )
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ددې کتاب لومړۍ برخه صرف دى، چې دې کاې د پتاتو تاوري، د 

تورو ډولونه، ضوابط، خج، د تورو وتو ځاي، ناوم، د نوموناو خاصايت، 

ډولونه، د نومونو اوښتنه، صفت، د صفت ډولونه. ضميرونه، د ضميرونو 

 ولونه، فعلونه، د فعلونو ډولونه او ادات راغلي دي. ډ

دويمه برخه يې پتتو نحاو دډ، چاې پاه دې برخاه کاې نيمښاړي 

ترکيبونه، بشپړ ترکيبونه، اصليه جمله، فرعيه جمله، مطلقه او مقيادډ 

 جمله څېړل لوي دي.

( ۶٥۱۱د اثر درهيمه برخه مصادر دي، چې په هغاې کاې د پتاتو )

ي لوي دي. د دې اثر په باب بل د يادونې وو ټکاش بېالبېل مصادر معرف

دادى، چې د پتتو ژبې په نسبتاً پخواني ليکدود ليکل لوى دى، چې 

 او س د پتتو ژبې په ليکدود کې يو لړ بدلونونه راغلي دي.

مثالً د پتتو دغه توري ) ډ، و، ڼ،ټ( په کې په دې ډول ليکل لاوي 

 دي:

 تر )د( څخه يې لږ غ  ليکي.    ډ = د

 و = ر   تر )ر( څخه يې لږ غ  ليکي.

 ڼ = نر

 ټ = ت
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دغه راز د کلمو په تړلو کې له اوسني ليکدود سرډ ډهر توپير په کاې 

 ليدل کېږي، دا الندې څو مثالونه يې د بېلښې په توګه وواندې کوو:

 د پتتو ژبې ليارډ   اوسنش ليکدود

 کرډ ى     کرى

 ليدله ى    ليدالى

 ستړډ ى    ستړى

 سوډ ى     لوى

 نيوله يش    نيوالى

 او داسې نور مثالونه.

 لنډکش پتتو او پتتونواله: -۹

) لنډکش پتتو( د محمد ګل خاان مومناد هغاه رسااله دډ، چاې د 

مرحوم استاد عبدالروف بېنوا د هغې ګيلې په ځاواب کاې، چاې لاه 

ل کال په کابل مجلاه کاې ۶۹٠٣پتتنو مشرانو څخه يې کړې وډ او پر 

، ليکل لوې دډ او پر همدې کال د پتتو ټولنې لاه خاوا خپرډ لوې وډ

خپرډ لوې دډ. دغه راز استاد بېنوا دا رساله د اوسني ليکوال په درهيم 

 ټوک کې هم د درهيم ځل لپارډ خپرډ کړې دډ.
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 د محمد ګل خان مومند د ځواب يوډ برخه دلته راووو:

 )) زما غتتلش ورور بېنوا صاحب!

ليک او لوست زيار راپېتوي که ډهر ضرور  زډ ښه روغ نه يم، نو ځکه

نه وي نه يې کوم بې دغه سږ کال خټې مې هم درلودې چاې درسات 

کال د ورغومي د ميالتې ترسرډ پورې په هغو اخته وم. پاه ژماي کاې 

خټې درهدلې وې او وزګارتيا وډ، نو کله کله باه ماې د کابال مجلاې را 

به مې ولوستله، څاو  واخيستلې او څو کرښې ليا کوم مضمون او مقاله

ګڼې کې د غتتلي غروال )) چې نوم او کاام  ٠١۶ورځې مخکې مې په 

يې نه پېژنم(( د ځواب په تر  کې زما او د ځينو نورو پتاتنو ناه ساتا 

ګيله ولوستله. که څه هم ته ح  لرې خو موږ معذور يو او زموږ عذرونه 

 نه دي څرګند.

نوالش دى، که نه دغه خو زما خو بې نورو معاذيرو يو عذر د صحت ورا

رښتيا دډ چې پتتو يوازې ستا ليا د څو کسو ناه دډ، پتاتو د پتاتنو 

نيکونو نه راپاتې ميراث دى، چې په دغه کې درست پتتانه برخه لاري 

او درست پتتانه بشپړډ ګټه تنې اخيستالى لي، خو وهشالى ياې ناه 

بياان  لي... د پتتو تشريح چې د انساني، اسالمي او پتتني فضاايلو

دى او د پخوانو پتتنو د اخالقاو، اداباو، عااداتو، دود او دساتور او د 

ژوندانه د ډول او رواج  ښوونه دډ حقيقتاً خورا ګران کار دى او د هرچا 
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د السه نه دي پورډ، لکه چې متل دى چې )پتتو چا ترسرډ کړې نه دډ( 

 (٠١همدغسې چا بشپړډ څرګندډ کړې هم نه دډ...(( )

تو او پتاتونواله ناومي اثار کاې د ژباې، پتاتو او په لنډکۍ پتا

پتتونوالې په باب د وزير صيب درانه افکار ځلېدلې دي. دى په دې اثر 

کې د پتتو او پتتونولۍ هر اوخيز او جامع تصوير او تعرياف ووانادې 

کوي، د يوډ پتتون کرکټر ځانښړنې بيانوي او پتتو او پتتونولي د يوډ 

 او ائين په توګه موږ ته راپېژني.مقد س، لوو او پراخ قانون 

 روزنه: -١

د وزير صيب محمد ګل خان مومند بل اثر دى، چې تراوساه پاورې 

چاپ لوى نه دى. مرحوم استاد بېنوا د )اوسني ليکاوال( پاه درهايم 

ټوک کې د دې اثر يادونه کړې، خو د څرنښوالي په باب يې څه ناه دي 

 ويلي.

 پخلش: -٥

بل اثر دى، چې استاد بېنوا ياې هام  پخلش د محمد ګل خان مومند

يادونه کړې، خو د څرنښوالي په باب يې څه ناه دي ويلاي. دغاه راز د 

کال په ګڼاې کاې هام ددې کتااب  ل ۶۹١۹/٥/٠٨اصالح ورځپاڼې د 

 يادونه لوې، خو په تفصيل سرډ پرې څه نه دي ليکل لوي.
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 پتتني تربيه: -۱

ند يو بل اثر بلال پتتني تربيه هم د وزير صيب محمد ګل خان موم

کال په ګڼاه کاې ياې  (٥/٩١/ل٨١٣١)لوى، چې د اصالح ورځپاڼې په 

 يادونه لوې، خو په تفصيل يې پرې څه نه دي ليکلي.

 پخواني ملي او ادبي اصطالحات: -٣

کال نېټاې د ګڼاې لاه مخاې د  (ل٨١٣١/٥/٩١) د اصالح ورځپاڼې د

او د قلماي  محمد ګل خان مومند يو بل اثر دى، چې چاپ لوى نه دى

نسخې په توګه په دې اثر کې پخواني ملي او ادبي اصاطالحات راغلاي 

دي. ددغه اثر پاه بااب باياد ووايام، چاې د غزناي ياوډ روښانفکرډ 

اوسېدونکي )غالم جيالني خان( ماته وويل: )) زماوږ د ځاوانۍ لاپې 

ورځې وې، نو موږ به څو تنه روښفنکرډ ځوانان وخت پر وخات د باباا 

لو، د هغه د ژوند وروستي کلونه وو، يوډ ورځ ياې ماوږ تاه ليدو ته ورت

وويل، چې ما د متلونو او د پتتنو د پخو خبرو په باب يو کتااب راپيال 

کړى، په دې کې مې يو لمېر متلونه راټول کړي دي.(( نو زما په ګومان 

کېدى لي ) پخواني ملي او ادبي اصطالحات( د وزير صيب محمد ګال 

 ر وي، چې پورته مو يادونه وکړډ.خان مومند همدغه اث

ددغو ياد لويو اثارو )روزنه، پخلش، پتتني تربيه او پخواني ملاي او 

ادبي اصطالحات( قلمي نسخې او س زما په واک کې ناه لاته، چاې د 



 نيمه پېړۍ يون/ د محمد ګل خان مومند اند و ژوند ته يوه کتنه

 

01411 
 

نومووو اثارو د څرنښوالي په باب بشپړې څرګندونې وکړم. خاو ) زماوږ 

ل: )) د محماد ګال غازيان( اثر د ښاغلي مولف محمد ولي زلمي په قو

خان مومند يو ورارډ محمد پتنګ نومېدډ، چې د دډ تر مړينې وروساته 

( ناو لاايد د ٠۶يې د دډ د ځينو اثارو په خپرولو کې توجاه کولاه.(( )

 نومووو اثارو قلمي نسخې هم له نومووي سرډ خوندي وي.

دغه راز د وزير صيب محمد ګل خان مومند دوډ ليکنې چې د دډ په 

تل لوي، د هېواد له نوميالي محق  حبيب اهلل رفيع سرډ خپل ال س ک

 موجودې دي چې تراوسه چاپ لوي نه دي.

 دا ليکنې هم د وزير صيب د متفرقه ليکنو له جملې څخه دي:

د ګډ هېواد او خصوصاً د پتتنو د هېواد د ساتنې او ګډ   سيمه: -۶

 مدافعيت په اوډ مطالب لري.

دډ، په مېلمستيا عمومي بحث  مېلمستيا او بلنه مېلمستوب: -٠

 او دا چې پتتانه په مېلمستيا کې ډهر يپاووي دي خصوصي بحث کوي.

په دې مضمون کې ټوکې  په جايزو او ناجاايزو برخاو    ټوکې: -۹

وهشي، جايزې له اسالمي او پتتني ادابو مخالفې نه بولي او ناجايزې له 

 داوو سرډ مخالفې ګڼي.
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 په ادبي برخه کې: -ب

ګل خان مومند د ژوند زياته برخه او ورځنۍ چارې د دولات  دمحمد

پر اداري کارونو، پر پتتو پالنې د نوي پتت پر روزنې او د مهمو ژبنياو 

علمي اثارو پر ليکلو تېر لوى، تراوسه پورې چاا د محماد ګال خاان 

مومند د ځانښړو تخليقي ادبي اثارو په باب څه ناه دي ليکلاي، خاو د 

ې په ال س کې لته،د هغو د څرنښوالي لاه مخاې لعرونو پخې بېلښې ي

ويلش لو، چې محمد ګل خان مومند د لاعرۍ د اوچتې قريحې او لوو 

استعداد خاوند و او ښايسته ډهر لعرونه به يې ليکلاي وي. دلتاه ياې 

لومړى د بېلښې په توګه يو ټوټه لعر راووم او بيا به پرې لناډې خبارې 

 وکړم.

 پتتونواله

 انه وو ياام پتااتوننيکااه پااالر مااې پتاات

 زمااارى يااام، زمااارزى يااام، زمرباااون

 زډ پتااتون يمااه ښااکارډ ياام لکااه لماار

 و غلااايم تاااه تااال والو يااام لکاااه غااار

 ماتاااه ورځ د ننااادارې دډ ورځ د جناااګ

 ورتااه دروماام پااه اتااو اوپااه غورځنااګ

 د غاااورځي غروناااه زماااا لکاااه ثناااا

 برهتااېدډ د تااورې زمااا لکااه برهتاانا

 د زمري پاه څېار غاورځش کړماه غړمبېاږم

 و غروناه لکاه تاوى غونادې بهېاږملوو لاو
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 پاار غلاايم باناادې چااې رالااي زمااا وار

 اساااماني تنااادر باااه وي زماااا ګاااوزار

 زډ پتااتون يمااه پتااتو باناادې څرګنااد

 کااه دا نااه وي زډ بااه يمااه خولااې لااند

 پاااتې مااړې مااې لااه پااالرډ دډ پتااتو

 دډ پتااااتو او پتااااتونواله د پتااااتو

 پتاااتو زدډ کاااړډ دډ د علااام او کماااال

 و ښاااه ډالپتاااتونواله دډ ښاااه تاااورډ ا

 ښاااه خويوناااه ديانااات ماااو دډ پتاااتو

 ښاااااه دودوناااااه او اداب د پتاااااتنو

 پتاااااتونواله پتاااااتانه هوساااااوي

 پتااااتونواله پتااااتانه بااااه لااااوووي

 پااه پتااتو باناادې وطاان ګټلااش لااوى

 پااه پتااتو باناادې وطاان ساااتلش لااوى

 هاام بااه بيااا وي پااه پتااتو باناادې ګټاال

 هاام بااه بيااا وي پااه پتااتو باناادې ساااتل

 پتاااتو کړماااه، پتاااتو وايماااه زډ تااال

 دډ اللاااش زماااا پتاااتو ناااه لااارم بااال

 ساار او مااال مااې دواوډ جااار دي تاار پتااتو

 ژونااد او مړينااه مااې نثااار دي تاار پتااتو

 پتااتانه کااه د پتااتو پاار لااورو ځااي

 دا نااړۍ او هااا نااړۍ کااې دي خوناادي

 پتااااتانه او پتااااتونواله دې وي تاااال

 (٠٠له پخوا نه يو پاه لاس او ياو پاه سال )
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لعرونو تاه پاه ژور نظار  که موږ د وزير صيب دې لعر او ځينو نورو

وګورو، نو وينو چې د دډ په لعرونو کې هم د پتتو پالنې، هېواد پاالنې 

او پر ځان باندې د باور پياووې  روحيه ليدل کېږي. دى د يوډ پتتون په 

توګه د دښمنانو پر ضد جنګ ته د زمري په څېر وردرومي، لکه خولال 

ږي او لکاه اميار کاروو بابا غوندې د غرډ په لان ورته په مخ کې ودره

جهان پهلوان د جنګ په ميدان کې خپله تورډ چلوي. خپله خپلاواکي 

له چانه په زاريو او خيرات نه غواوي او دا لوى نعمت د تورې او ډال پاه 

واسطه خپلوي. هغه لکه يو دردمن مين له پتتو سرډ ميناه لاري، پار 

د زوډ  لاه  پتتو مين دى، هغه د پتتو ژوند لوى نعمت ګڼاي او دا کاار

کومي کوي، د تجمل او سينښار لپارډ يې نه غواوي. هغه پتتو يو ټولنيز 

قانون بولي او الرويان او عملي کوونکي يې د زغم او اتلولۍ خاونادان. 

په لعرونو کې يې ) که د همغه وخت د لعرونو په پرتله( يې په پام کې 

کېاږي او پاه  ونيسو، هنريت، جذابيت، تبحر، روانتيا او سادډ ګي ليدل

زياتو سوچه پتتو کلمو يې پوښلي او ښکلي  کړي دي. تر ډهرډ حدډ يې 

 د نورو ژبو د کلمو له راوولو څخه ډډډ کړې دډ.

په لنډ ډول ويلش لو، چې لعرونه يې په لاکلي )جاوليز( لحااظ، 

سادډ، عام فهمه او د پتتو په ځانښړو وييونو ښکلي کړاى لوي دي او 

تتو، پتتونولي، هېواد پالناه او ملات پالناه د په محتوايي لحاظ يې، پ

 لعرونو مرکزي فکر جوووي.
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د کميت له پلوډ د وزير صيب د لعرونو په باب دومارډ وياالى لاو، 

سرډ له دې چې په مستقل ډول ددډ د لعرونو کومه ټولښه تراوسه ناه 

دډ چاپ لوې خو د لعرونو له قوت، د لعر پر ارکانو له حاکميات او د 

و بېلښو څخاه ياې څرګنادهږي چاې د لاعرونو ځاانښړې لعر له نور

 مجموعه يا مجموعې به يې درلودلې.
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 درېيم څپرکى

 د نورو له نظره محمد ګل خان مومند

محمد ګل خان مومند د پتتني تاريخ يو داسې لخصيت دى، چاې 

د ځينو نورو پتتنو مشرانو په څېر يې لخصيت له څو بعادونو څخاه 

خوا ښه پوځي و، نو له بلې خوا ښاه ادياب او جوو دى، هغه که له يوې 

ليکوال هم و، هغه که له يوې خوا ښه سياستوال و، نو د ملي مشرتوب، 

جرګه مارۍ او مرکې د ځواک ووانښې هم په کې ځلېدې. د محمد ګال 

خان مومند د لخصيت ژوند او اثارو په باب يو لمېر بهرنيو او کورنياو 

و دا ليکنې دومرډ جامع او زيااتې ليکوالو څه ناڅه ليکنې کړي دي، خ

نه دي، چې د وزير صيب د لخصيت او اندو ژوند پورډ جااج دې تارې 

واخيستل لي. خو په ولس او زموږ د خلکو په زوونو او فکروناو کاې د 

هغه په باب ډهر څه لته، کيسې لته، روايتونه لاته، نکلوناه لاته، 

 يادونه، خاطرې او ډهرې نورې نا ليکلې خبرې.

نيو پوهانو له ډلې څخه ډاکټر پيچکا چکوسلواکيايي د محماد د بهر

ګل خان مومند يادونه کوي، هغه د پتتو يو لوى عالم بولي او په خپال 

اثر ))پتتو خجڅېړنه(( کې د محمد ګل خان مومند له اثارو څخه ګټاه 

 اخلي.
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استاد عبدالروف بېنوا هغه د پتتنو د يو مشر او مبتکر ليکوال پاه 

ي او په ))اوسني ليکوال(( کې يې پېژندنه داساې کاوي: )) توګه راپېژن

خو دلته دى د وزير يا رئيس په حيث نه معرفي کاوو، بلکاې دډ تاه د 

پتتنو، پتتو او پتتونولۍ د يوډ لېوال مشر او مبتکر ليکوال پاه نظار 

ګورو. مبتکر يې ځکه بولو، چې دډ د پتتو ژبې د ليکنې او ګرامر لپاارډ 

وي لکلونه او نوي تعبيرونه من ته را ايستلي وو، چې له ځانه د تورو ن

 (٠۹د دډ ځينې اثار په همغو الکالو او تعبيرونو چاپ لوي هم دي.(( )

)) پتتونستان(( نومي اثر ليکوال، عبدالمنان دردمند يې د پتتنو د 

نوميالي مشر په توګه راپېژني. د ))زموږ غازيان(( مولاف محماد ولاي 

تر خدمتښار، د پتتو ژبې د پاالونکي او غاازي زلمش يې د ملي مشر، س

 په توګه معرفي کوي.

استاد محمد اصف صميم يې د يو بشپړ پتاتون کرکټار او د خپلاو 

ايډيالونو د اتل )زما اتل( په توګه راپېژني او همدارنښه نور ليکوال يې په 

نورو درنو نومونو او القابو يادوي. خو څرنښه چې په عمومي ډول افغاني 

ه له ليک لوست څخه بې برخې دډ، نو هغومرډ چې زموږ د اتالنو په ټولن

باب زموږ د خلکو په زوونو او فکرونو کې يادونه پراته دي، هغاومرډ ناه 

دي ليکل لوي، ډهر داسې يادونه او خاطرې زماوږ د ګړناي )لافاهي 

ادب( برخه ګرځېدلي دي. په عوامو کې محمد ګل خاان مومناد تاه د 

ا(( لقبونه ورکاړل لاوي او دا هغاه لقبوناه دي، چاې ))بابا(( او ))داد

پتتني ولس يې خپلو مشرانو او خدمتښارانو ته د هغو د لويو قربانيو په 

 بدل کې ورکوي او هرڅوک ))بابا(( او ))دادا(( کېدى نه لي.
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د محمد ګل خان مومند په باب زموږ د هېواد لاه ياو زياات لامېر 

مشرانو او ولسي خلکو سرډ ډهر روښاندانو، ټولنيزو لخصيتونو، قومي 

يادونه، روايتونه او حکايتونه لته، چې د ټولو بيان يې او س زموږ د دې 

ليکنې له حوصلې څخه وځي. يوازې د هېواد د هغو څو تنو ليکوالاو او 

مخورو نظرونه به دلته راووم، چاې ماا ورسارډ د هېاواد پاه اوسانيو 

 راواخيستل. کړکېچنو لرايطو کې وليدل او د هغو نظرونه مې
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 ))د قام غمخور محمد ګل خان مومند((

))که څو تنه خانان، زمينداران، سوداګر او درباريان ځنې وباسو ناور 

نو د پتتنو ژوند ستړى ژوند دى او دا ستړى ژوند د دوى د ژونداناه د 

 خرابو لرطونو زهږندډ دډ.

ددې کم بخته ستړي او سرګردان قام ساارا لاين تراوساه پاورې 

چېرې چې ياې ښاه،  -اندډ کوچيانش ژوند لري، نن دلته سبا هلتهالله

عمرونه يې په کوچ وبار کې تېر لول، په کېاږدۍ کاې  -هلته يې لپه

زهږي، په کېږدۍ کې لويېږي او په کېږدۍ کې ماري، اوياا کلان زاوډ او 

برنې لنښې پلي په اوښو پسې منډې وهي او په هر لاواخون چاې وي  

تراوسه پورې ال دا اسکېرلي ټاکلش وطن نه لري ځانونه مزله ته رسوي، 

او نه يې ټاکلې هديرډ په نامه دډ، د يوې کورنۍ پالر که د باباا غارډ پاه 

لمنو کې ښخ وي، کېدى لي چې د دغې کورنۍ مور د اباسين په غاوو 

 کې خاورو ته سپارل لوې وي.

سرډ له دې چې ويل کېږي پاچهي د دوى د قاام )پتاتنو( دډ، خاو 

تراوسه پورې ال د کور، کال او باغ و پټي څتتنان نه لول او د پتو دوى 

 تڼاکې يې ورکې خو څه حتش لرې نه لوې.
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دوى د رمو او تَووُ د ژغورنې لپارډ له خونخورو لېواناو سارډ خپاړې 

لښوي او د ځانونو او اوالدونو د ساتنې لپارډ له سرکتو اقليمي توپانونو 

ېږدۍ ووي او کله يې مالونه، کله يې سرډ ډغرې وهي، کله يې سېلونه ک

 ټکې پر رمو او تَووُ لوهږي او کله يې پر کليو او کېږديو.

ووۍ چې د دوى تر ټولو غ  عايد دى، خداى ناترسو ښاري سوداګرو 

سترګې ورته ډمارلې دي، د سکول په وخت کې د کوچيانو الرې نيسي 

دوى د ماالونو او ووۍ په نيمه بيه ځنې ترالسه کوي، د ښارونو خلک د 

په غوښو او غووو اربودډ دي، خو دوى په تروو او پياوو ګېډې ماړوي، د 

ارواښاد موالنا سيقي په قول جامو ته دوى ځکه کالي وايي چې په کال 

کې که يوډ جووډ ورميسرډ لوډ، ځانونه نېکمرغاه لامېري، د ښا و 

و او مالوې يې ماتې لولې، چې د لرو ګودرونو يا ژورو څهانو څخه په ژي

 ګړيو کې اوبه راووي.

هغه پتتانه چې په کليو کې مېشته دي او ديشين بلل کېږي، له څو 

تنو خانانو او زميندارانو پرته نور د کتت و کر لپاارډ کاافي ځمکاې او 

ډهرى يې حتش بېخي ځمکې نه لري، ځينې يې د بل بزګرۍ او مزدورۍ 

ريو( کې خااورې د ته او دي او ځينې يې په لمنو، څادرونو او بوجيو )بو

غرو لمنو ته په څاه ساتونزو او ساتړياوو خېاژوي، ناازولي زوزات او 

خواخوږي تورسرې ورسرډ کار کوي او هلته پټي سازوي او د بارانو پاه 

هيلو څو دانې تخمونه په کې پالي، په کوم کال چې اسامان پار وناه 
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 رحمېږي او کافي بارانونه ونه لي، حاصل خو پرهږدډ تخم يې هم هادر

والو لي دا کم بخت او د خداى له نعمتونو څخه بې نصيب قاام جاوار 

ترخه کوي، چې لږ وخوول لي، که ځينې پتاتانه واوډ پټاي ولاري د 

تربرو سترګې پرې سرې وي، د پتتنو متل دى: )) د بال پاه ال س کاې 

مړۍ غټه ايسي((، په لږډ پلمه تربرونه يو د بل مرګ ژوبلاې تاه لېچاې 

په مغزو ماتولو خپله باتوري ښکارډ کوي، خولاال  راوغزوي او يو د بل

 خان خټک څه ښه ويلي دي:

 کور په کور کاندي غورزى      پااتتاناه واوډ باد خاوى دي

 ل يې ووهي مغزىاااب ورتهااږ پاايو چې سر کاندي ل  

يو تربور چې ووژل لي، بل تربور له کلي کډډ په لا کړي، خپال هار 

له خپل ولسه وتتتي او په نورو ولساونو څه پرهږدي د کسات له بېرې 

کې پناډ واخلي، د وژل لوي تربرډ وروڼه او زامن ټوپک په ال س د خپل 

خوني دښمن په لټه کې وي او خوني تربور د خپل مرګ په انتظار کاې 

وي پر سر يې تورډ ټوټه په اومړي سپڼسي تړلې وي، جريب نيم ځمکاه 

لي او دى له خپلو اوالدونو  چې يې په کلي کې درلودډ، هغه لاوډ پاته

 او ښ ې سرډ در په در ګرځي، دا لوډ تربورګلوي.

د پتتنو پېغلې د پالر پر کور زوهږي، ځوانان بې د ولاورډ او باابيرې 

توان نه لري، ځوانان زاوډ لول خو د اوالدو څتتنان ناه لاول، د چاا 
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چې بيا اوالد لته، هغه بېوزلي په لږډ ناروغۍ د اخرت پاه سافر ځاي، 

طبيب نه لته، روغتون نه لته، دوا نه لته، ځکه نو ناروغانو د عالج او 

دوا پرځاى دم دعا او تاويزونو زيارتونو ته مخه کړې دډ او د دوى په فکر 

د افسونونو په زور ځانونه او اوالدونه د پيرياانو لاه پټاو حملاو څخاه 

ې ژغوري. کوم کوچنيان چې د ژوندانه په قافله کې د کوي، لري، تور

غاوې او داسې نورو تر غاښو اووي د هغو بيا د ښوونې او روزناې لپاارډ 

مکتبونه نه لته، مدرسې نه لته، معلم نه لته، مدر س نه لته، کتاب 

 نه لري او کاغذ و قلم نه پېژني.

له بدډ مرغه پتتانه له صنعته بد ووي، د دوى په ټولنه کې کسبکارو 

يې نه ګڼي. دوى خو باناک  ته په کمه سترګه کتل کېږي، حتش سياالن

نه پېژني او تجورې نه لري، پخوا به يې د سپينو سکې په ګړيو او منښيو 

کې تر خاورو الندې ښخولې او س يې بيا بړستنو کې ګنډي، لوټونه ښه 

 نه پېژني، زياترډ جعلي لوټونه پر دوى تېرهږي.

لاه زياترډ پتتانه په کوچيانو مېلو )مېنو( کليو، بانډو کې زهږي، باې 

دې چې د نورو ثقافت او مدنيت وويني او يا له هغو څخه څاه د ځاان 

کړي، مري، ځکه نو د دوى کوچيانش او کلياوالي ثقافات هغاه د لالو 

پتتو وواندې ثقافت دى او نوښت په کې په اسانۍ سرډ ځااى ناه دى 

 پيدا کړى، دا وو کوچي او کليوالي پتتانه.
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 او س به رالو ښاري پتتنو ته:

وچي او کليوالي پتتانه پر خپال ثقافات ټيناګ دي، څومرډ چې ک

هغومرډ ښاري پتتانه د خپل ثقافت په خوندي کولو کې سست او باې 

پروا دي، په تېرډ بيا په ګډوله ښارونو کې، چې هلته نور قاموناه هام د 

دوى په څنګ کې پراته وي، ښاري پتتانه ډهر ژر د پردياو تهاذيبونواو 

رثي ثقافت او په تېرډ بيا ژبه د نا پتاتنو ثقافتونو پيروي کوي او خپل ا

ګاونډيو په څنګ کې خورا ژر له السه ورکوي، له نورو قامونو سرډ چاې 

د دوستي او خېتي وکړي، د هغو دود و دستور چټک مني، له کليوالو 

پتتنو سرډ يې اويکي که ونه للېږي سستېږي خو هرومرو، متين خان 

ه چاردهي کې جبارخاان کاال تاه اندو راته وويل: يو وخت زډ د کابل پ

والوم، چې له رئيس تميز عبدالرب خان اندو سرډ ووينم،  کال ته ناژدې 

د دډ زوى په مخه راغش د پالر پوښتنه مې ځنې وکړله، دډ راته وويال: ) 

 او کتش قومايش در مهمانخانه لشته((

تاسې وګور  د پالر قوميان د دډ قوميان نه لول، ځکه چې هغه په 

رې کوي، دى پارسي وايي او په پتتو نه پوهېږي ياا ياې ناه پتتو خب

وايي، دډ دريشي اغوستې دډ او هغو خپل پتتني کاالي، هغاو پښاړۍ 

 تړلي دي او دى لو  سر دى.

په ګډوله ښارونو لکه کابل او هرات کې اوسېدونکي پتتانه د دغاې 
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 اثر پذيرۍ او انفعال ښې نمونې دي، په دغو ښارونو کې چې له لسو تنو

سرډ وپېژنئ، ښ ه به يې هرومرو درته ووايي: )) مه هم اوغان اساتم(( 

او که داسې ادعا د ځان په باب ونه کړي دا خو هرومرو درته وايي چاې 

انا مې پتتنه وډ، يو وخت زډ په ليننښراد کې وم، د ختي  پېژندنې لاه 

پوهن ي څخه تليفون راته ولو: )) يو ډاکټار د عاالي تحصايالتو پاه 

له افغانستان )کابل( څخه دغه او س رارسېدلش او ستا په لټه کش نيامت 

دى(( ما چې په ټليفون کې له هغه نوي مېلمه سرډ خبرې وکړلې وماې 

نه پېژاندډ، خو د وطندارۍ په خاطر مې ورته وويل: )) دغه دى دساتي 

زډ چې پوهن ي ته ورغلم لاه ناوي راغلاي  -دررسېږم زما الرډ څارډ((

مې روغبړ وکړ، اب لي ژيت )ليليې( ته مې باوت،  وطندار مېلمه سرډ

ځاى مې ورونيوډ، ښاغلش ډاکټر... چې خداى په اماني راسرډ کوله، تار 

کور ودانۍ ويلو وروسته يې دا هم راته وويل: ))مادر کالن ماه ناورزايي 

 بود((

ها ق زوکړى( د خپلې زمانې ياو ۶۹١۹مفکر محمد ګل خان مومند )

صبدار و، له اګاهۍ، پوهې او ځيرکتيا سرډ ياې باخبرډ، پوډ او ځيرک من

د قام درد او خواخوږي هم درلودډ او د پتتنو دغو بدو ورځو تاه ښاه 

ځير و، دډ ډهرې لپې د پتتنو د غمخورۍ په فکر کاې سابا کړلاې او 

ډهرې ورځې د قام په غم کې اللهاندډ کرهراندډ پرې تېرې لولې، پااى 

بختو پتتنو د ثقافتي پرمختاګ،  ته يې وپتېيله هر راز چې کېږي د کم
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سياسي ويتتابه او اقتصادي نظم هر کار ته به هرومرو وردانښي او څاو 

يې وسه رسي د قام ماته بېړۍ به د ژغورنې غاوې ته پورې وهاي، هار 

څوک د هر کار تر عهدې نه لي وتالى، سترو کارونو ته ستر همتونه په 

مند و، چې د قام مااتې کار دي، دا مفکر او هوډيالش محمد ګل خان مو

بېړۍ ته يې اوږډ ورکړله ) خو افسو س چې تر غااوې وناه رساېدله( او 

 خپل توان او قدرت يې د دوى فرهنښي او اقتصادي ودې ته وقف کړ.

دډ په فرهنښي برخه کې د قام ژبې )پتتو( ته توجه وکړله، تار ټولاو 

يس کال کې هغه وخت چې دى د دغه واليت رئ (ل ۶۹۶۶)دمخه يې په 

تنظيمه و پتتو انجمن جوو کړ، د کندهار جريدډ )طلاوع افغاان( ياې 

ل ۶۹۶۱درسته پتتو کړډ، په خپله يې قلم راواخيست پتتو سيند ) د 

چاپ( يې وليکه، چې تر څلورو زرو زيات پتتو لغتونه په کې معنا لوي 

دي، د حرفونو )تورو( حرکات و سکنات يې په مخففاتو ښاوولي دي، د 

برخه کې يې التقاقي تفصيالت هم لته يعنې د زمانو پاه مصدرونو په 

 لحاظ يې د صيغو التقاق ته هم الارې کړي دي.

چااپ(  ۶۹۶٣د مفکر محمدګل خان بله مولفه د پتتو ژبې لياارډ )د

نومېږي چې د پتتو ژبې صرف ونحو، يې پاه کاې څېړلاې دډ، د دغاه 

 مصاادرونه د لاااونديو، (۶٥۱۱)کتاااب پااه درهيمااه برخااه کااې يااې 

(al,edal,wal,kawal)  د وهش له مخې راووي دي، د دغاې برخاې ياوډ

ښېښڼه دا دډ چې د هر مصدر، متمم مصدر يې )که په ژبه کې وي( هام 
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راووى دى لکه له ))ليدل( سرډ ))وينل(( او له ))کتل(( سرډ ))ګاورل(( 

 او داسې نور...

مفکر محمد ګل خان د دغو دواوو کتاابونو پاه ليکادود کاې هام 

ډ ياې د، و ياې ر،ڼ ياې ناړ  - (1)نه لري مثالً: ټ يې ت، ج يې ح نوښتو

ليکلش دى او د کلمې په من  کې زور يې په )ډ( ښوولش دى، لکه ساړډ 

 ى )سړى( کټورډ ى )کټورى( او داسې نور..

د ماموريت په وخت کې چې به مفکر محمدګل خان په هر ځاى کاې 

وو و، دډ باه پتاتو و هلته به د پتتو ژبې او ادب د پوهانو انجمان جا

کتابوناه  -پوهان تشويقول چې په خپلو اثارو، پتتو ژباه غناي کاړي

وليکي، لغتونه راټول کړي او د پتتو ګرامر وڅېاړي، دډ غوښاته چاې 

پتتنو کوچنيانو ته دې تعليم په پتتو ژبه ولي، ولې چې په بلاه ژباه 

کې تعليم او تحصيل د لااګرد ډهار وخات نيساي او پار ذهان ياې 

 ش زياتوي.دروندوال
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مفکر محمد ګل خان د پتتونوالې پر مثبتو رواجونو ټينګ و او ناور 

پتتانه يې هم د پتتونوالې د ګټورو دودونو باندې ټينښار ته تشويقول، 

له دروډ و درغل، درواغو او غووډ مالۍ څخه يې ډهر بد وول او ويال باه 

دي، يې دا عادتونه او خصلتونه نه يوازې د دين له پلوډ غنادل لاوي 

بلکې په پتتونواله کې هم دغو خصلتونو ته د کرکې او نفرت په سترګه 

کتل کېږي او د پتتني فضايلو له من ه ووونکي دي. دډ چې په خپال 

ژوند کې څومرډ سياسي تقوى، پاک نفسي او له قام سارډ خواخاوږي 

درلودډ له نورو خلکو څخه يې هم د دغو فضايلو هيله درلودډ او خلک 

ارو ته تشويقول. وزير صاحب محمدګل خان خورا صاريح به يې دغو چ

اللهجه او پر ح  ټينګ سړى و، علي احماد خاان ))والاي(( چاې پاه 

ننښرهار کې د پاچهي اعالن وکړ، دډ په څرګند ډول له دغه اعالن سرډ 

مخالفت وکړ، هر څه ايرادونه او تهديدونه چې ورکړل لوډ لاه خپلاې 

 هوډې څخه نه واوښت.

ګل خان پام د قام د ځوانانو د تربيې په څنګ کاې د  د مفکر محمد

قام اقتصادي بهبود ته هم اوښتش و، د هندوکش په لمال کاې ډهارې 

سرکاري ځمکې خورا لاوې پرتې وې اوبه بېکارې بهېادلې او لااوې 

ځمکې ځنښلونه کېدل، د سيمې خلکو د کرنې په کار کې ځانونه ډهار 

او راغونه د دوى پاه واک کاې وو  نه زهيرول، د للمې لپارډ ډهر دښتونه

فقط يوې او تخم يې له دوى څخه غوښت، نور به نو اقليماي لارايطو 
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)موسمي بارانونو( کتتونه  ورپخول، په پراخو دښاتو او وياړو راغاو د 

سيمې د خلکو و س نه رسېدډ چې ټول وکري او حاصل تارې واخلاي، 

اټوبي داسې وو خو په افغانستان کې ځينې سيمې په تېرډ بيا د پتتنو ټ

چې غلو دانو يې د سيمې خلک نه لواى مړوالى، ځمکې نه وې چاې 

وکرلې لي، د سيمې خلک به دې تاه او وو چاې د مزدورياو لپاارډ د 

 هندوستان لټو ته والو لي او غنم و جوار له هندوستانه راووي.

مفکر محمدګل خان دغه بې ځمکې خلک او کوچيان په منتونو پاه 

لل او بې خاوندډ ځمکې يې د هندوکش په لمال کاې زاريو زواوو وروب

پر وهشلې، دډ په دې کړو د هندوکش د لمالي برخو ډهرې بې خاونادډ 

او بې حاصله ځمکې حاصل خېزې کړلې او د وطن بېکاران يې په کاار 

واچول، د نورو له مزدوريو يې راوګرځول او د خپل ملک په ودانۍ ياې 

کړل او وږې سيمې ياې د خپال اخته کړل، د ملک حاصالت يې زيات 

 ملک په حاصالتو مړې کړلې.

مفکر محمد ګل خان د قرډ قلاي پوساتکو انحصااري ساوداګري د 

جهودانو له السه وکتله، د سيمې خلک يې تجارت ته تشوي  کړل، د 

))رښتيا(( او ))يووالي(( په نومونو يې په مزارلريف او بلخ کې لرکتونه 

ه په خپلو سوداګريو کې ډهر پارمخ جوو کړل چې وروسته دغه لرکتون

 والول او د ښو پانښو څتتنان لول.
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د رسمي ماموريت ترختمېدلو وروسته هم د محمد ګل خان ټااټوبش 

د پتتو ژبې او ادب د پوهانو او هوا خواهانو ټولن ش و. مفکر محمد ګل 

 . وهل چرتونه بهبود د پتتنو د( ق ها۶۹٨۹خان تر مرګه پورې )

افغانستان د خپلواکۍ د بيا اخيستلو څلوهتاتمه  زما ښه ياد دي د

کاليزډ وډ، فخر افغان )عبدالغفارخان( هم کابل ته راغلش و، په بابر بااغ 

کې د خولال لېسې او رحمان لېسې ځلميو لاګردانو رسام ګذلات 

ورته وکړ، تر رسم ګذلت وروسته اتڼونه پيال لاول د لااډ جاوى د 

ې اتو کاوډ رنښه دسمالونه ياې خروټيو اتو چيان هم راغلي وو. دوى چ

په ال س کې وو او هغه به يې د اتو له حرکتونو سرډ سم ښاورول، قاام 

پال محمد ګل خان مومند چې د فخر افغان پاچاخان ترڅنګ ناست و، 

د خروټيو د اتو دغه خصوصيت يې خود نه لو، ناڅاپه ودرهد او خپله 

وروله او څرخوله، لکړډ يې د اتو له حرکاتو سرډ سمه د تورې په دود ښ

خروټيو اتو چيانو ته يې ور ږغ کړ: )) وغورځو  دا د تور سرو څپاوڼي 

)دسمالونه(، ستاسې پلرونو او نيکونو په اتاو کاې تاورې ګرځاولې او 

 تاسې د ښ و په لان څپوڼي ښورو .((

وزير صاحب محمدګل خان په دغو کلو کې د ګوزڼ په ناروغۍ مبتال 

رډ کوله، خو بيا هم له دغې ناروغۍ سارډ و، پتو يې ښه ملښري نه ورس
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يې له تورو سرډ د اتو حرکتونه د پتتنو ځواناانو د روزناې پاه خااطر 

 تمثيل کړل.

 )ج(محمد ګل خان او پاچا خان  دواوډ او س په موږ کې نه لته )خداى

دې دواوډ وبختي( د پتتنو لتکر، بې قافلې لوى دى او قافلاه هام 

د دې بې ساالرې قافلې خطرناکې ايندې ساالر نه لري، زډ ګومان کوم، 

هېښ پاته وي او په ډهر حسارت  )رح(ته به دغه دواوډ الرښوونکي مشران

 (٠١به دغو پر للو الرو روانو پتتنو ته ګوري.(( )
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 )زما يادښت(()

))د نړۍ هر ولس که د انساني فرهنګ له پلوډ ډهر وروسته پاتې هام 

ا، يو الرښود او سمونوال لاري او دا وي، يو سرغنه او مشر، يا په بله وين

مشري او سرغندويي ان تر دولتي اډانې هم رارسېږي چې د قانون پاه 

چوکاټ کې د خپل ټبر او ولس د ښېښڼې لپارډ هلې ځلاې کاوي. بادډ 

مرغه ټولنه به هغه وي، چې په يوډ ټاکلي چاپېريال کې د ځينو الملونو 

ې برخاې پااتې لاي او له کبله له دغسې يوډ الرښود او سرغندويه با

ورسرډ ورسرډ پرې يو زورواک دولت واک چلوي، لکه همدا نن سبا پار 

 افغاني ټولنه باندې.

په روانه پېړۍ کې پتتون ولس دوډ پياووي مشاران لارل، پاه لارډ 

پتتونخوا کې پاچاخان )عبدالغفار خان( او پاه بارډ کاې مومناد باباا 

ه برخه کې د پتاتنو )محمدګل خان مومند(. دوى هر يوډ په خپله خپل

د مشرتابه نقش پر غاوډ درلودلش او لکه څنښه چاې ښاايي، پاه پاورډ 

 مخسوري يې دغه نقش لوبولش دى.

په ښکارډ خو داسې برهتي چې د پاچاا خاان رول سياساي و او د 

مومند بابا فرهنښي، مښر که په ځير سرډ وکتل لي، د دواوو د هلو ځلو 
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ن د خدايي خادمتښار غورځناګ د پيرډ زياته فرهنښي وډ که د پاچاخا

سياسي ويتتابه توله يو څه درنه وډ خو فرهنښي هغه يې هام دومارډ 

سپکه نه وډ او د مومند بابا فرهنښي او بيا په ځانښړې توګه د پتتو ژبې 

غورځنګ خو برډ خوا هر پتتانه بچي ته جوت دى. مومناد لاه امااني 

ولندوى پاتې لوى او په پېرډ بيا تر نادر، ظاهري پېرډ يو پياووى پوځي ب

همدغه واک و ځواک يې پتتو ژبه د يوډ ملي پېژند نتې او سمبول په 

توګه پر افغان دولت او حکومت منلې او هغه يې له نورو نړيوالو ژبو سرډ 

 د سيالۍ جوګه کړې دډ.

د محمد ګل خان مومند ) وزيرصاحب، مومند بابا( له نامه سرډ ياوډ 

څېرډ سترګو ته نېغاه درهاږي، چاې د  داسې پرتمينه پتتني تاريخي

پتتني، يا په بله وينا، افغاني فرهنګ وروستش اويا کلن څپرکش ورسرډ 

نه للېدونکي اويکي لري. دډ له ټولنيز )عام، نړيوال ديموکراټياک دود 

سرډ سم د ))ډهرښت(( آر او اصل پر بنس  د افغاني ټولنې ملاي وکاړ 

دې بنسا  ياې پتاتو، )هويت( په پتتني هغه کې ليادډ او پار هما

پتتونولي او پتتون او بيا ټينښه او سپېڅلې خو پراخ ليادډ اساالمي 

 ګروهه ددغه ملي وکر ټاکندډ پېژند نتې ګڼلې.

ددغه ډيموکراټيک آر له مخې ورته ټوليز افغاني کولتور له پتاتني 

 فرهنګ  پرته نور څه کېدى نه لو.
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 ددغې ليارې انښېزډ:

کينه کې له پالر سرډ له کابله خپل کلي وايي، کله چې مومند بابا هل

ته تللش و، چا ورته پېغور ورکړى و چې ولې يې پتتو نه زدډ، هماغاه و، 

چې کابل ته له ستنېدو سرډ يې پتتو زدډ کړې ته مال وتړله او دومارډ 

په کې مخ ته والو چې ټول برخليک يې ورترغاوې لو او ټول اند و ژوند 

په تورکيه کې يې پوځي زدډ کړيزډ استوګنه يې ورته وښاندډ. زما په اند 

د دغې ليارې تر هر څه سترډ انښېزډ وډ. دډ له نژدې څخاه د مصاطفش 

کمال )اتاتورک( فرهنښي سمونواله )ريفورم( ليدلش و، چې څنښاه ياې 

خپله تورک ولس او تورکي ژبه له عربي او غربي اغېزډ ازادوله او څنښه 

ان ويسا تورکيې د بنس  پخولو ته يې له دغې ليارې د يوې نوې او پرځ

 مټې رانغتتې وې.

او په زوډ پورې بيا دا چې په تورډ سقاوي واکمنۍ کې يې د ايران لاه 

استوګنې هم ډهر څه زدډ کړل، هغه مهال ايران غوښتل، د تورکيې پاه 

پېتو د خپلې پارسي په سپېڅلتيا او پياووتيا خپل ځانښړى ملي وکار 

ات په جښړډ کې د يوډ پاخه پوځي جنرال په جوت کړي. مومند بابا د نج

توګه داسې غو  نقش ولوباوډ چې د نادر او د هغه د نورو تش په ناماه 

پوځي سوبمنانو ورونو خپل لپږم ورور وګاڼه لومړى د کندهار تنظيمه 

مشري ور ترغاوې لوډ چې دترکستان د ))افغاني کولو(( پالن ورسارډ 

شان د ياوډ تکاړډ نائاب الحکوماه غوټه و. مومند بابا د قطغن او بدخ
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)لېرمحمد نالر خروټي( او داسې نورو همکارانو پاه مرساته وکاړاى 

لول، په څو کلونو کې تورکي او افغاني تاوکم سارډ داساې واختال 

راواختل چې بيا چا د ))پان تورکيزم(( نوم هومرډ هم وانه خيست. له 

و د افغانستان د تازډ دمونو مېشتوپتتنو، هزارډ وو، بلوڅو، پشه ييانو ا

جنوب نورو ټبرونو سرډ د تورکستان جبې نورې پر لولښرو او غنمښرو، 

پاليزونو او پومبو بدلې لوې او له دې سرډ سرډ زموږ پياووى سمونوال 

)مومند بابا( په هغو سيمو کې د افغااني ورورولاۍ بلينادډ ولښولاه. د 

ناه سارډ خوراک پوښاک او استوګنې ډولونه او بېالبېل دودوناه جالو

همرنګ او هماهنګ لول، چې دا دى نن سبا په کې څوک د تاورک و 

تاجيک، مغول او پتتون توپير په اسانه کوالى نه لي، مړى ژوندى يې 

 سرډ ګډ دى او يو د بل پر ژبه لکه د يوې کورنۍ غړي پوهېږي.

دا تاريخ بيا وخته زبات ته رسولې دډ چې د افغاني ټولنې په هويات 

 مومند بابا ونډډ څومرډ اغېزمنه وډ. ټاکنه کې د لوى

او د  National Danceددډ په غوښتنه او نوښت پتتني اتو ملي اتو 

بيرغ غوندې درې رنښه پتتني کالي افغاني ملي کالي ومنال لاول. د 

ژمي چې به ننښرهار ته راغش، خلک به پرې رامات لول او دډ باه هام 

دوناو او رواجوناو او ورته د خوراک، پوښاک، مړي ژوندي او ښو ښو دو

بيا د نوي ژوند واک تبليغ او الرښوونې کولې، ژبه به يې ترې زدډ کولاه 

او ژبه به يې ورزدډ کوله، جومات ته به چې لمان ه ته والو، ماليانو ته به 
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يې د ديني الرښوونو او ورمونو ترڅنښه د خل  اهلل د خدمت ډهر ټينښار 

ه يې هم ورسمول او د دې لپارډ چې هم کاوډ. د طالبانو او چټانو اتڼونه ب

تقليدي اتو يې ورته ملي کړى وي، په خپله به پاڅېد، لستوڼي به ياې 

وايستل او پر اتو به يې ورته پيل وکړ. دډ به د يوډ پالن له مخې هر ژمش 

خپل استوګن ش بدالوډ، کله به خپل کلي ))ګاليي(( ته والو، کلاه باه 

ته، اووى به يې هم همداسې کله کونړ او کله کومې بلې ختيزې سيمې 

پر کابل او کله پر سمنښانو يا کومې بلې سايمې تېاراوډ. د ننښرهاار او 

کونړ خلکو تر مومند بابا دمخه له سبو او ترکارۍ سرډ دومرډ ميناه ناه 

 درلودډ او نه له ونې غنې او مېوې دانې سرډ.

 معياري )کرډ( او نږډ پتتو:

پتتو مين ليکوال و چې تر هر څه  مومند بابا لومړى روښاندې او بيا

دمخه د )) يوې يوازينۍ کرډ او نږډ پتتو(( ربړې ته پورډ ځير لاوى و. 

زموږ له اوسني معياري غورځنګ سرډ ياې تاوپير دا و چاې ګړناۍ او 

ليکنۍ پتتو يې همزمان سمول غوښاتل او دغاه کاار ياو ناادودډ او 

ويو ژبپاوهنيزو نالونش دى. موږ د وزير صاحب همدغو هلو ځلو ته له ن

آرونو سرډ سم پايتت ورکړ او تر هر څه دمخه ماو د ))ياوې ياوازينۍ 

بشپړې کرډ ليکنې(( پتتو ربړډ رامن ته کړډ. د غږ پوهنې لاه پلاوډ د 

))من نۍ(( د پتتو معياري ګرځول بيا هم له همدډ څخه راپاتې دي، په 

غاونې له ( په برخه کې. سرډ له دې چې د ويي رg( او ) ر xتېرډ د ) سه 
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آرونو سرډ يې کومه سستماتيکه پېژندګلو نه درلودډ، خو ډهارې ناوې 

رغاونې )نيولوجيزمونه( يې له پتتو ويي رغاونې سرډ ناباندې وو، لکاه 

تکرست )ورزش، پا س پا س )هسک(، تاوپن )نارى(، تپناش )ساياح(... 

هڅوب له بېالبېلو ټکو )ها، ح،و، ب( څخه رغولش و ) هغاه څاه چاې 

( ته ورته برهتاي. .no kill = O.Kوي، چې انښرهزي ) هوکې= ولسونه بېل

د ژبپوهنې په برخه کې يې ))پتتو ليار(( او ))پتاتو سايند(( د ناوي 

 علمي ژوند له ګټورو پيالمو څخه ګڼل کېږي.

 برى او برياوې:

 ل( ۶۹۶۱)پېاړۍ او بريااوې پار  -د مومند باباا د ناپاياه هلاو ځلاو

ژبې په توګاه د پتاتو رسامي  ( کال د يوازينۍ ملي او رسميم۶۳۹٣)

کېدلو سرډ پيل کېږي، همدارنښه د للمو کلونو په سار کاې پاه ټاول 

هېواد کې د يوازينۍ تعليمي ژبې په توګه او په پتتو ژبو سايمو کاې د 

دفتري ژبې په توګه د پتتو دودهدنه د همدغو هلو ځلو له پايلو څخاه 

و او علماي خپروناو ګڼل کېږي. په راډيو، ورځپاڼو او نورو ټولنيزو رسني

)لکه اريانا، دايرة المعارف او جغرافيايي قامو س( کې د پتتو ورګډهادل 

د مومند بابا له نامه سرډ ټينګ تړون لري. پر پتتو ټولنې ساربېرډ پاه 

تاريخ ټولنه او نورو علمي او خپرنيو څاانښو کاې د پتاتو وناډډ هام 

 همداسې درواخله.
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ېبو وروستنۍ پېرډ همدا وډ چې د مومند بابا اند و ژوند د وروستيو ل

په نوي اساسي قانون کې پتتو او دري يو لاان  ل(۶۹١۹)خبر لو، د 

رسمي ژبې کتل لوې وې، له ايبکو څخاه ياې اعليحضارت محماد 

ظاهرلاډ ته تليفون وکړ چې: ))اخر مو پتتو له پاوسو سارډ څلېتات 

 کړډ!(( پاچا ورته وويل:

مجروح، لفي ، حامد... _ په کميسيون کې پتتانه نمايندډ ګان لکه 

 هم وو...  .

 هغه ورغبرګه کړې وډ، زډ دا يو هم نه پېژنم...

هغه و چې محمد يوسف صدراعظم د قانون د توضيح  په ويناا کاې 

))ملي(( ټکش له پتتو سارډ ونتاالوډ او ميالات دوډ وروساته دغاه 

جنښيالي او فرهنښيالي پتتون د تل لپارډ له نړۍ سترګې پټاې کاړې.   

 (٠٥تلپاتې وي.(( ) ياد دې
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 ))د محمد ګل خان وروستۍ ليدنه(( 

))کله چې محمد ګل خان بابا، جرمنيانو په سروبي کې لاه روغتاون 

څخه رخصت کړ، نو دى ننښرهار ته راغش او په ننښرهار کاې د حبياب 

خان پر ځاى دهرډ لو. زډ د دډ په پتتونولۍ ډهر ماين وم ځکاه چاې 

يضه نولته کوله، نو عريضه ليکاونکي لومړى ځل ما په کندهار کې عر

په پتتو نولته کړډ، زما پتتو نه وډ زدډ، ورته مې وويل چاې عريضاه 

رانولته کړډ، دغه عريضه دډ، په پتتو دډ، وزير بابا امر کړى دى هاې  

لش بې له پتتو په بله ژبه نه لي ليکل کېدى. لاه پتاتونوالې سارډ 

خه د )لته بناد( پار الرډ دغې مينې زډ دهته مجبور کړم چې له کابل څ

باندې نرنګ ته رالم، د بېسودو پُل نه و، په جاله کې راغلم. وزيار باباا 

چې زډ وليدلم وې ويل: )) زډ د دې سړي په تندي کاې دا ليکاه ويانم 

چې دى به د پتتو ډهر خدمت وکړي.(( نو زډ يې په غېږ کې ونيولم ناو 

دا خبرډ مې هېرډ نه  وې ويل: ))سردار کېږډ مه د پتتو خدمتښار له او

کړې فولکور را اخله، ټول کارونه به دې په فولکور وي(( ما ورته وويال 

چې بابا زډ ستا دا قول او وعدډ سرته رسوم. دډ وويل: )) حبيبي، خادم، 

جرار دا مې پتتانه کړل او د پتتو د خدمت لپارډ مې وګومارل، ته ياې 

سونه مچ کړل او دډ په هم ملښرى له چې پرې يې نه ږدې.(( ما د دډ ال
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سر مچ کړم او له هغې وعدې وروسته دا دى پن و س کاله کېږي خپال 

 خدمت ته دوام ورکوم.

کله چې وزير بابا د لويې جرګې مشر و، نو دډ افغانستان د غرب لاه 

غالمۍ نه خالص کړ ځکه چې تر دغه وخته پورې د نادر خان کاورنۍ د 

ى، خاو مومناد باباا د لاويې غربيانو له الارې پرته هې  نه لول کوال

جرګې طرحه داسې پيش کړډ چې افغانستان کوالى لي له هر مملکت 

سرډ روابط وساتي او کومه ګټه چې د افغانستان لپارډ ترې حاصالېږي 

هغه حاصله کړي. دغه نظر و چې افغانستان د غير منسلکو ملکونو پاه 

رلودډ چې ډله کې ولمېرل لو او تر هغه وخته پورې دې حالت ادامه د

د )خلکااو ډيموکراتيااک ګونااد( قاادرت السااته راوو، تاار دې دمخااه 

 (٠۱افغانستان د وزير بابا توسعه عملي کړۍ وډ.(( )

 

  



 نيمه پېړۍ يون/ د محمد ګل خان مومند اند و ژوند ته يوه کتنه

01440 
 

 

 اخځونه

 مې نېټې ګڼه  10مياشتې 0ل کال د 0343ا الح ورځپاڼه، د  -0

ل کهال، 0310محمد ويل ځلمى، زمو  غازيهان، د علومهو اکهاډمۍ،  -1

 مخ  001

 مخ  0100ل کال، 0341ټوک،  3ېنوا، اوسنى ليکوال، عبدالرو  ب -3

 مخ  0101ل کال، 0341ټوک،  3عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -4

 مخ  0101ل کال، 0341ټوک،  3عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -0

 مخ  100ټوک،  0عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -1

ين خهدمتګار راټولونهه، کابهل د بابا مشالونه، د رسمحق  عبدهللا بختيا  -0

 چاپ 

 مخ  0ګڼه،  0ل کال، 0310اردو مجله،  -0

 د خان شهيد عبدالصمد خان اڅکزي يادښتونه  -0

 مخ  1ل کال، 0300محمد ګل خان مومند، د پښتو ژبې لياره،  -01

 مخ  1ل کال، 0301د نازو انا ياد،  -00

  مخ 003ل کال، 0310محمد ويل ځلمى، زمو  غازيان،  -01

عبدالخال  اخالص، د خپلواکۍ څلورمه جبهه، مرتهب، حبيهب هللا  -03

 مخ  011ل کال، پېښور، 0310رفيع، 

 مخ 0310ټوک،  3عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -04

 مخ  0110-0110ټوک،  3عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -00

 ل کال، متهيد 0301محمد ګل خان مومند، پښتو سيند،  -01

 ل کال، ب مخ 0300مد ګل خان مومند، د پښتو ژبې لياره، مح -00

 مخونه  1-0ل کال، 0311پوهاند مجاوراحمد زيار، ويي پوهنه،  -00
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 ز مخونه -ل کال، ر0300محمد ګل خان مومند، د پښتو ژبې لياره، -00

 مخونه  0110-0100ټوک،  3عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -11

 مخ  001ل کال، 0310غازيان،محمد ويل ځلمى، زمو   -10

 مخونه  0100-0100ټوک،  3عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -11

 مخ  0101ټوک،  3عبدالرو  بېنوا، اوسنى ليکوال،  -13

 ل کال 0301د اکاډميسني پوهاند عبدالشکور رشاد يادښت،  -14

 ل کال 0301د پوهاند دوکتور مجاوراحمد زيار يادښت،  -10

 ل کال 0301ژواک يادښت،  د محمددين -11
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 ) د ماسټرۍ دورې ليکنې(

 

 

 

 محمد اسمعيل يون

 ل کال0300
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 پر دې اثر څو خربې

زموږ په ځوانو فرهنښيانو او د کابل پوهنتون په استادانو کې ښااغلش 

يون داسې ځوان دى، چې فرهنګ ته خدمت يې خپل اصلي کار بللاش 

ون محصل و چې پر لااعرۍ ساربېرډ ياې ليکناې دى. دى ال د پوهنت

کولې، کتابونه يې چاپول او په فرهنښي چارو کاې ياې برخاه درلاودډ. 

کال په کابل کې د ياو لامېر  (ها ش۶۹۱۳)زماښه ياد دي چې کله په 

خواخوږو فرهنښيانو له خوا د خولاال فرهنښاي ټولناه جاووډ لاوډ، 

فرهنښي ټولنې  ښاغلش يون د خپل استعداد او همت په وجه د خولال

 د رهبري هئيت کې د يوډ ځوان غړي په توګه خپل موقف تثبيت کړ.

ښاغلي يون ډهر کتابونه او ډهرې مقالې ليکلې دي، د ځيناو خپروناو 

چلوونکش پاتې لوى دى، لنډډ دا چې د خپل عمر زياتاه برخاه ياې د 

فرهنګ خدمت کړى دى. ددډ ډهر ښه عادت دى چې خپلې ليکنې پاه 

وي او خپلو خلکو ته يې وواندې کوي، ستاسو پاه الساو خپل ال س چاپ

کې دا کتاب د ښاغلي يون د ماسټرۍ په دورې پاورې مرباوطې هغاه 

مقالې دي، چې يې د بېالبېلو مضامينو د کورني کار په توګه ياې تهياه 

 کړي دي.
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دډ او س دا مقالې راټولې کاړي او د دې کتااب لاه الرې ياې خپلاو 

ښاغلش يون دې خير يوسي چې دا مقالې يې  هېوادوالو ته وواندې کوي.

ساتلي دي، که نه وي د کورني کار لپارډ ليکلې مقالې څوک نه ساتي، يا 

دا چې په ليکلو يې محضې وار تېر کړى وي او کله هام دا وو ليکناې  د 

 مربوطه مضمون له استاد سرډ پاتېږي.

ش دى ښاغلش يون، لکه خپلې نورې مقالې پر دې مقالو هم زيار ايستل

او د مجموعې په توګه يې د چااپ لپاارډ بياا کتلاي دي او دا دى او س 

 چاپېږي، چې زموږ نور فرهنښيان او فرهنښي کړۍ ترې استفادډ وکړي.

زډ ښاغلي يون ته ددې مجموعې د تهيې او چااپ مباارکي وايام او 

 فرهنګ ته د خدمت په الرډ کې يې زيات برى غواوم.

 

 په درناوي

 ملسرمحق  زلمش هېواد

 

 

  

 الف
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 سريزډ:

 د ماسټرۍ دورې دا ليکنې

د ښاغلي سرمحق   کال (لمريز٨١١٥)تر يوډ اوږد ځنډ وروسته پر 

زلمي هېوادمل، استاد مکمل الکوزي او ياو لامېر ناورو خواخاوږو 

استادانو په هلو ځلو په کابل پوهنتون ژبو او ادبياتو  پوهن ي پتاتو 

ونه پيل لول.  د کابل اودري څانگو کې  يو ځل بيا  د ماسټرۍ  کورس

پوهنتون د ژبو او ادبياتو پاوهن ي او د ياو لامېر ناورو همسالکو 

پوهن يو  ځينو فارغانو  په دې پروگرام کې  ځانونه لامل کړل. موږ د 

ماسترۍ ددې دورې  لومړي فارغان وو، دوډ کاله مو په منظم ډول  د 

يس ماسټرۍ  دورډ تعقيب کړډ او تر څلورو سمساټرونو مانظم  تادر

وروسته دا پړاو سرته ورسېد او لپږ ميالاتې ماودډ ناورډ د تېاز س 

ليکلو  لپارډ ځانگړې لوډ، په مجموعې ډول دې دورې  دوډ نيم کاله  

دوام وکړ. دماسټرۍ دورې د تدريس په بهير کې  قدرمنو استادانو  پر 

تدريس سر بېرډ  د بېالبېلو  ادبي موضوعښانو  د څېړنې دندې  هم را 

چې ځينې يې د لنډو ارزونو، ځينو يې د څېړنيزو او ځيناو  وسپارلې،

نورو يې د تحليلي ليکنو غوښتنه کوله. ما هم پاه دې بهيار کاې  د 

بېالبېلو  راسپارل لويو موضوعگانو په هکله  ليکنې وکړې او اووناد  

استاد ته مې د کتنې لپارډ  وروسپارلې ، په دې بهير کې ځينې ليکنې 
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ليکل لوې وې، يوازې يوډ کاپي وډ، چې هغه  داسې وې، چې په ال س

اووند استاد ته سپارل کېدله، په دې تر  کې يو څو داسې ليکنې وې 

چې کاپي کولو ته يې وخت پيدا نه لو، خو ځيناې ليکناې چاې پاه 

کمپيوټر ليکل لوې وې، يوډ کاپي ترې استاد ته ورکړل لوډ او اصال 

تادانو  تار کتناې متن يې هم خوندي پاتې لو، سرډ له دې چې اسا

وروسته  موږ ته بېرته  خپلې ليکنې  راکولې، خو پاه دې بهيار کاې  

ځينې ليکنې  بېرته  زموږ له السه وتي  او ورکې لاوي دي. پاه دې  

لپو ورځو کې چې زډ د خپلو تېرو کارونو  پر اوډون او بيا کتنه بوخت 

نې يم، نو د ماسټرۍ دورې پر ليکنو مې هم سترگې ولگېدې.هغه ليک

چې په کمپيوټر کې خوندي وې او ځينې يې په رسنيو کې هم چااپ 

لوې وې، هغه مې بيا له سرډ وکتلې او منظمې مې کړې، خو پاه دې 

تر  کې  پن ه لپږ عنوانه داسې ليکنې وې، چې ما  دماسټرۍ دورې 

په بهير کې پر بېالبېلو مسايلو ليکلې وې، خو د هغو په تر السه کولو 

سرډ له دې  چې ما دخپلو  ليکنو د خونديتوب  لپارډ بريالش نه لوم، 

له پخوا نه پالن درلود، خو دا ليکنې چې مې هار څاومرډ پاه خپال 

کتابتون کې  ولټولې پيدا مې نه کړې، سرډ له دې چې ددې ليکنو  د 

ځينو  کاپۍ مې خوندي کړې هم وې،لکه ليک د خولال له نظارډ، د 

تاد الفت د يوډ هنري نثر ارزونه او پتتو گرامر په اوډ يوډ ليکنه، د اس

ځينې نورې ليکنې. له دې پورته خبرو  څخه مې هادف  دا و، زماوږ 

ځوان  ليکوال بايد هڅه وکړي، چې تر دې وروسته  د خپلاو علماي، 
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څېړنيزو او نورو هغو ليکنو چې پر بيا چاپ او خونديتوب ارزي، ضرور 

کړي او که  په رسنيو  د هغو يوډ يوډ يا دوډ کاپۍ  له ځان سرډ خوندي

کې چاپ لوي هم وي، باياد  چااپي او ناچااپي ياوډ ياادوډ کااپۍ 

ولري،کله  که دى او يا هم نور څوک  وغواوي ددډ د بېالبېلو  ليکناو 

ټولگه يا ټولگې چاپ کړي، نو له ستونزو او کړاوونو سرډ به مخامخ نه 

تر موږ  لي. عمر ډهر لنډ، تنگ او مصروف دى، زموږ راتلونکش نسل به

څو ځله زيات بوخت وي او وخت  به هغوى ته رښتيا هم د سارو زرو 

ارزښت ولري، نو که  زموږ  هر ليکوال  خپله ټوله پانگاه خونادي ناه 

کړي، نو له راتلونکي پتت څخه دې هم دا هيله ناه کاوي او ناه دې  

راتلونکي پتت، د ماضي پر کارونو مصروفوي. پتتنو ته بال ډهار کاار 

ى  که زموږ راتلونکش نسل پر ماضي مصروف لي، نو دهغاوپروت دى، 

خپل کارونه به څوک سرته ورسوي؟ زډ د يوډ لعوري افغان په توگاه  

 نه غواوم د خپل کړي کار بار راتلونکي نسال تاه پرهاږدم، څاه ماې 

 

کړي؟ ښه دي که خراب؟ نيمگړي دي که پورډ؟ کرډ دي او که نااکرډ؟ 

پل کار ثمر  په خپله راتلونکي پتت ته خپله يې بايد راټول کړم او د خ

وواندې کړم، که  زما د کار او نظر له يوې برخې هم زماخپل هېاواد او 

هېوادوالو ته گټه ورسي، نو  دا به زما لپارډ د ژوند په پاتې  ورځو لپو 

کې  د روحي ارامۍ سبب لي او که تر ژوندانه وروسته راتاه د خپال 

کړي، نو لوى څتتن به مې پر گناهونو  ملت  افراد د دعا السونه پورته
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پردډ وغوووي او د ابدي نېکمرغۍ  الرډ به راته  پرانيزي. داليکنې زما  

دماسټرۍ  دورې  د هغو ليکنو  يوډ ټولگه دډ، چې د تدريس پر مهاال 

دکورنيو دندو په توگه موږ ته استادانو راسپارلې وې. پاورډ بااور دى 

او يا هم د استادانو د زيار،زحمت او  چې  که د ماسټرۍ دا دورډ نه واى

سپارښتنو  او غوښتنو ټينگار نه واى، نو پورډ يقين دى چې نه باه دا 

ليکنې وې او نه به  دا ټولگه. نو دلته ضروري گڼم چاې لاه قادرمنو 

استادانو: سرمحق  زلمي هېوادمل، پوهاند ډاکټار زهورالادين زهاور، 

تاد حبياب اهلل جااج پوهنواله ډاکټارډ زرغوناه زياور رښاتين، اسا

پتتونزوى، قدرمن استاد اورمړ، اساتاد ساعدالدين لاپون، اساتاد 

اڅک، استاد اسداهلل غضنفر، هندي استاد لاسترى محماد حنياف 

اونورو هغو  قدرمنو استادانو چې په مستقيم او نامستقم ډول ياې زډ 

ددې ليکنو د ليکنې جوګه کړى يم، مننه وکړم او کاور وداناش ورتاه 

د ماسټرۍ  دورې له نورو فارغانو څخه مې هم دمننې تر څنگ ووايم. 

دا هيله دډ چې د خپلې دې دورې ليکنې  سارډ منظماې او خونادي 

کړي، په دې ډول به مو دپتتو ادب  د خدمت په الر کې يو گام پورته 

 کړى وي.

دا اثر مې ځکه د ))خولال په خپل ايډيال(( په نامه ونوموډ چاې 

خولال بابا په باب دي، بل کوم معيارونه چاې  اکثرډ ليکنې په کې د

بابا د خپل يو ايډيال لخپ )سړي( لپارډ ټاکلي، تر ډهرډ بريدډ دى په 
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خپله پر همغو معيارونو برابر او پورډ دى، يانې د خولال ايډيال خپله 

خولال دى او کېدى لي محمدګل خان مومند او ځينې نور پتاتانه 

 معيارونه پورډ کړي. مشران هم د خولال د ايډيال لخپ

خپلې ملي ژبې، ملي ادب او خپل ملت ته  دډهرو خدمتونو په 

 هيله

 په درنتت

 محمد اسمعيل يون 

 افغانستان -ارګ، د جمهوري رياست ودانۍ،کابل

 مه نېټه۶٠ مرغومي د کال ل ٨١١٧
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 خوشال يو تصويف شعر د
 

خولال بابا يو اوخيز لخصايت دى، خاو د خولاال څاو اوخياز 

ت ال په هر اوخيز ډول څېړل لوى او لنل لوى نه دى. تراوسه لخصي

پورې د بېالبېلو کورنيو او بهرنيو خولال پېژندونکو له خوا د خولاال 

په باب په لسښونو مستقل او په زرګونو عنوانه متفرقاه ليکناې چااپ 

لوي دي، خو بيا هم د خولال لخصيت نورې څېړناې او لاننې تاه 

ر و، ليکوال و، تاريخپوډ او ټبر پوډ و، طبيب او اوتيا لري. خولال يو لاع

رن پااوډ و، جښااړن او تااورزن و، فلساافي و، ښااکاري و، ارواپااوډ و، 

سياستوال او سياستپوډ و او د کامل مومند په اصطالح "لناډډ دا چاې 

څه نه و چې دى نه و" يانې هر څه و، خو تراوسه پاورې ال د خولاال د 

نلي پااتې دي. د خولاال د لخصيت ډهار اوخوناه نااڅېړلي او نالا

لخصيت له دې ناڅېړلو اوخونو څخه يو هام د خولاال د لخصايت 

)تصوفي( اوخ دى. که څه هم يو لمېر پخو ليکوالو لکه دوست محماد 

خان کامل مومند، سيد رسول رسا، امير حمزډ لاينواري، سارمحق  

زلمي هېوادمل او محمد اّصف صميم د خولال د لخصيت دې اوخ ته 

او الاري کړي، خو لکه څنښه چې د خولال د لخصايت د  هم نغوتې

رزم او بزم خوا څېړل لوې، دا خوا هغومرډ نه دډ څېړل لاوې. حمازډ 
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))په هر څه کې ننادارډ د   بابا د خولال بابا د يوډ تصوفي لعر پر يوډ بيت:

، ياوډ ځاانښړې رسااله  هغه مخ کړم __ چاې له ډهرې پياادايۍ ناپديد لو((

دا لعر يې د وحدة الوجود او وحدةالشهود د فلسافې پاه ليکلې دډ او 

رڼا کې څېړلش دى. خولال بابا او حمزډ باباا پاه تصاوف کاې د ياوې 

ځانښړې طريقې خاوندان وو، نو ځکه خو حمزډ بابا تاه د خولاال دې 

لعر د مانا له پلوډ ډهر ارزښت درلود، نو ځکه يې دا بيت په هار اوخياز 

ان په حقيقت کې د خولال د لااعرۍ ډول څېړلش دى. تصوف او عرف

يوډ ځانښړې او اساسي برخه دډ، چې د هغې د بېالبېلو خواوو له څېړنې 

او لننې څخه موږ ته يو متقي، زاهد، پرهېاازګار او صاوفي خولاال 

راڅرګندهږي. د خولال زياترډ تصوفي او عرفاني افکار د هغه رباعيااتو 

ي رڼا غزلاو، قصايدو او د او څلوريزو کې خوندي لوي او بيا دې عرفان

خولال نورو لعرونو ته هم الرډ کړې دډ. د خولال په نږدې )زرو غزلو( 

کې داسې غزلې هم لته، چې ټولې تصوفي او عرفااني رناګ لاري او 

داسې غزلې هم لته، چې يو يا څو بيتونه يې تصوفي رناګ او خوناد 

همادا  لري او نور بيتونه يې د ژوندانه نورو خواو تاه وقاف لاوي دي.

عمليه پر ځينو قصيدو او د لعر پر نورو فورمونو هم تطبيقېږي. د غزل 

يوډ ځانښړنه همدا دډ، چې د يو ټوليز او کلي ارتباط د ساتنې او پاالنې 

ترڅنګ يې هر بيت يوډ خپلواکه مانا هم لاري. د خولاال باباا اکثارډ 

غزلې له همدې امتياز څخه پورډ برخمناې دي. کاه څاوک غاواوي د 

بابا د تصوفي او عرفاني افکارو څېړنه وکړي، نو يوډ کتاب ناه،  خولال
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بلکې د کتابونو ليکنې ته اوتيا دډ او که څاوک غاواوي د خولاال لاه 

کلياتو څخه د هغه د تصوفي افکارو پر بنس  د هغاه لاعرونه رابېال 

کړي، نو بيا به هم پام وو لعرونه لي او که بياا ياوازې د خولاال دې 

ښه ځير لي، نو داسې فکر به وکړي، چاې خولاال تصوفي افکارو ته 

ګنې له تصوف پرته هډو بل کار نه دى کړى. دغسې که موږ د خولال د 

لخصيت هر اوخ مطالعه کوو، نو له يوډ بېل او ځانښړي خولال سرډ به 

مخامخ لو. دلته به د خولال د تصاوفي افکاارو د ځاال پاه خااطر د 

رې پيلېږي او پاورډ تصاوفي خولال هغه غزل راووو، چې ددډ کليات پ

 اوعرفاني مانا او رنګ لري: 

 صورتښر چې ښه صاورت پاه دهاوال سااز کاا

 کاال عااالم يااې پااه صاافت زبااان دراز کااا

 د هغااه نقاااش پااه صاانع نظاار نااه کااا

 چې له څه څااڅکي ناه دا نقاش و طاراز کاا

 سترګې، وروځې، پوزډ نور کېږدي په مخ کې

 غاد و لونډې، ژباه، خولاه سارډ پار داز کاا

 سر بل سر پاه سار جاوو کاا دوډ غوږوناه يو

 چااااې پااااه دواوو اورهدنااااه د اواز کااااا

 بنااد پااه بنااد د السااو ګااوتې وبلااه کېااږدي
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 سر تر پاياه درسات صاورت سارډ ياو راز کاا

 کااه څااوک زر کتابااه وکتااي لااه دې بابااه

 که په کتل لاي زر باه ناور پساې اغااز کاا 

 هر وهتته چې په صاورت بانادې ليادډ لاي

 ور به درتاه واز کاا که پرې ځير لې د لناخت

 خاااص بناادډ د خااداى هغااه ګڼااه خولاااله!

 چااې د ځااان پااه معرفاات يااې ساارفراز کااا.

 

بابا ددې غزل په لومړي بيت کې د لوى خال  د قادرت عاليماو تاه   

الارډ کوي او وايي يو عادي ان ورګر يا رسام، چې يوډ تابلو يا ان ور رسم 

ن کې کېږدي او خلک ياې کړي او هغه بيا چېرته په کوم دهوال يا نندارتو

نندارې ته رالي، نو ټول يې توصيف او ستاينه کوي. د رسام ياو ښاکلش 

ان ور په ډهرو لفظي ستاينو او مالي قيمت ارزوي، نو کله چې د يو عاادي 

ان ور خال  يا ان ورګر په دومرډ ستاينو او قيمت ارزي، هغاه لاوى ذات 

هغاه باه پاه څاومرډ  چې ددې ان ور، د ان ورګر خال  او ان ورګر دى،

 ستاينو او نمان نو وارزي؟ خولال بابا وايي: خلک د هغه 

متوجه نه دي، چې له يوډ څاڅکي څخه يې په  صانع، صفت او تخلي  ته

څه نقش او طراز باندې انسان يا همدا ان ورګر، چې يو عادي ان ور يې 

و جوو کړى، تخلي  کړى دى. ان ورګر له بېالبېلو رنښوناو او ناورو توکا
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څخه په ډهر زحمت او دقت ګټه پورته کوي او تر يوډ کړاو وروساته ياو 

ان ور جوووي، خو لوى څتتن تعالش په خپل حکمت له ياوډ څااڅکي 

څخه داسې يو ان ور يا ان ورګر جوووي، چې هغه بيا د نورو ان ورونو د 

جووونې ووتيا لري. په داسې حال کې چې د عادي ان ورګر، ان ور د بل 

جووونې قابليت نه لري او يو جامد موجود ګڼل کېاږي، خاو د ان ور د 

ذات د ان ور جووونې قابليت بيا دا دى، چې په همدې يوډ  )ج(لوى خداى

څاڅکي، خپل ان ور ته سترګې، وروځې، پوزډ، غااد، لاونډې، ژباه، 

خوله او نور سرډ پرداز کړي، چې په دې سرډ خپل ان ور د خبرو، ليادو 

ږونه ورته کېږدي، چې د اورهدو ووتيا پيادا کاړي، او ګړهدا وو کړي، غو

السونه او پتې ورته ورکړي، چې د تحرک او کار قابليات پيادا کاړي. 

لنډډ دا چې په دې يوډ څاڅکي د خپل ان ور ټوله ښاکال او ضارورتونه 

پورډ کړي. خولال بابا وايي: که د لوى خال  ددې ان ور ياا مخلاوق د 

ډ بحث او خبرې اترې ولي، کتاب او ښکال او جووښت په باب هر څومر

کتابونه وليکل لي او ان په زرګونو کتابونه، نو بيا به هم په دې ان اور 

د قدرت د ټولو عجايبو تفصايل ورناه کاړاى لاو.  )ج(کې د لوى خداى

ددې ان ور يوازې يوډ وهتته ته الاارډ کاوي او  )ج(خولال بابا د خداى

ي  او پلټنه ولي، نو د خپال وايي: که يوازې پر همدې يوډ وهتته تحق

رب پېژندنې ور به درته بېرته کړي. د انسان په وجود کاې د وهتاتو د 

لتوالي پر ضرورت او اهميت عادي وګړي نه پوهېږي، خو کله چې لاه 

طبيبانو پوښتنه ولي، نو بيا به سړى پر خپل بدن د وهتتانو پر ګټې او 
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ان پر وجود چې هار ارزښت پوډ لي. رن پوهان يا طبيبان وايي: د انس

څومرډ وهتتان دي، هر وهتته يو ځانښړى سورى لري، چې د انسان د 

بدن دنننش او بهرنش دفاعي سستم تنظيموي، يانې د انساان د وجاود 

اوينه هوا بدن ته داخلوي او کله چې پر انسان د ګرمۍ او نورو عواملاو 

له الرې  له امله فشا راځي او خوله توليدوي، دا خوله د همدې وهتتانو

له بدن څخه خارجېږي. په دې ډول وهتتان د بدن د تبخير پاه چاارو 

کې مهم رول ادا کوي. دغه راز د انساان د بوياونې پاه سساتم کاې 

وهتتان د هوا په پاکولو کې ډهرډ مرسته کوي. خولال د يوډ صاوفي او 

طبيب په توګه د خداى د پېژندنې لپارډ دا يو وهتته د ساري په توګاه 

و که همدا يوډ وهتته ته هم متوجه لو، نو د خداى د حکمت او يادوي ا

قدرت پر رازونو به پوډ لو. خولال بابا هغه انسان نېکمرغه ګڼي، چاې 

د قدرت پاه  )ج(خدايج ورته ددې و س او توان ورکړى، چې د لوى خداى

باب فکر وکړي، خو خولال د خداى د پېژندنې راز په دې کاې ګڼاي، 

په باب فکر وکړي، زډ څوک يام، څنښاه جاوو چې انسان د خپل ځان 

لوى يم؟ او چا جوو کړى يم.؟ خولال بابا وايي لکه څنښاه چاې ياو 

)ان ور( خپل )ان ورګر( لري او پرته له هغه، ان ور هاډو جووهادى ناه 

لي، دغسې انسان )مخلوق( هم يو )خال ( لري، چې د هغه له قادرت 

په دې خااطر چاې ماوږ او حکمت پرته دى اصالً راټوکېدى نه لي، نو 

خپل خال  وپېژنو، د خپل ځان په باب بايد فکر وکړو او په ځان کاې د 

لوى رب د قدرت او حکمت نتې نتانې کشف کړو. هغه نتې نتاانې 
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چې هرډ يوډ يې د يو خاص هدف لپارډ ګومارل لوې او مشخصه دنادډ 

ترسرډ کوي، نو کله چې موږ د لوى رب د قدرت په دې رازونو پوډ لاو، 

نو بيا چې د يو عادي ان ور لپارډ د يو عادي ان ورګر ستاينه کوو، نو بيا 

خو الزمه دډ، چې لپه او ورځ د هغه حقيقي او اصلي ان اورګر )لاوى 

رب( ستاينه وکړو، چې د )انسان( په لان ان ور يا صنع ياې رامن تاه 

نېکمرغه کسان دي، چاې پار  )ج(کړى دى او همدغه کسان بيا د خداى

 ر، نمان نه او ستاينه بوخت وي.همدې تفک
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 ))تاريخچه سبكهای اشعار پشتو((

 د تحقي  د اصولو له نظرډ

-
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 د تذکرة االوليا ځانګړتيا او لرغونتيا

راغلې ادبي تاذکرډ دډ ))تذکرة االوليا(( د پتتو ادب لومړنۍ السته 

چې د بارک خان ماکو سابزي زوى )سليمان ماکو( ليکلې دډ. دتاذکرة 

ها ق( کاال ۱۶٠االوليا د ليکلو تکل په خپله دسليمان ماکو په وينا له )

څخه لوى دى، دا چې تذکرة االوليا د کوم کال پر کومه نېټاه بشاپړډ 

خاو د پتاتو لوې؟ ددې يادونه په تذکرة االوليا کې ناه دډ راغلاې، 

هاا ق( کاال ۱۶٠ادبياتو څېړونکي دتذکرة االوليا د ليکلو نېټه همدا )

لاخوا مهال ګڼي. تذکرة االوليا ته ځکاه دپتاتو ادبيااتو لرغاونې او 

لومړنۍ ادبي تذکرډ وايو چې تر دې دمخه د پتاتو ادبيااتو دليکوالاو 

کومه بله تذکرډ په ال س کې نه لته. يوازې دهالام سارواڼي )دساالو 

مه( د يوې ادبي تذکرې يادونه لوې چاې دهغاې ماتن ال تراوساه وږ

ترالسه لوى نه دى. نو په دې وجه تذکرة االوليا په پتتو کې تر ټولاو 

لرغونې السته راغلې تذکرډ ګڼل کېږي. دا تذکرډ چې ټولې څلور پااڼې 

دي ټول ) اته مخه( او ډک ) اووډ مخه( کېږي، د هلمناد دنااوې د ادم 

د زوو کتابونو د پلټلو پرمهال د لاوى اساتاد پوهاناد خان په کلي کې 

لومړى يې دپتتانه لاعرا پاه  ،عالمه عبدالحش حبيبي ګوتو ته ورغلې

کاال د  (ل ۶۹۱۶)کال چاپ کړې او بيا پر  (ل ۶۹٠١)لومړي ټوک کې پر 

استاد حبيبي له تعليقاتو، لرحې او سريزې او اصل متن سرډ يوځاى د 

 (ل۶۹٣۳)يار چاپ لوې او دغاه راز پار سرمحق  زلمي هېوادمل په ز
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کال يو ځل بيا دعالمه حبيبي د څېړناو دمرکاز لاه خاوا دهغاې لاه 

انښليسي متن سرډ يوځاى چاپ لوې دډ. سرډ له دې چاې د تاذکرة 

االوليا يوازې )اووډ ډک مخونه( ترالسه لوي خو دا اووډ مخونه هم لاه 

ت ارزښات وو دي. کلتوري، تاريخي، ادبي، عرفاني او ژبني پلوډ د زياا

 تذکرة االوليا موږ په لومړي ګام کې پر دوو برخو وهشالى لو:

د سليمان ماکو خپله ليکنه چې په نثر دډ او د لاعرانو ژوناد  –الف 

 ليک په کې راغلش دى.

 په تذکرډ کې د لاعرانو راغلش کالم چې په نظم دى. –ب 

و نثر په عمومي ډول دسليمان ماک   د سليمان ماکو نثر: –الف 

خوږ، روان، سادډ او له ځانښړي اهنښه ډک دى. په خاصو ځاايونو کاې 

 يې سجع کارولې چې نثر ته يې زياته ښکال وربتلې دډ.

دلته به د سليمان ماکو د نثر څو جملې راووو او بيا به وروسته ددډ 

 دنثر پر څرنښوالي بحث وکړو.

ي چې په ))... زډ غريب خاورې سليمان زوى د بارک خان ماکو سابز

وياله د ارغستان هوسېږم او په دې مزکو پايېږم، په سن دولاس لاپږ 

سوډ دهجري تللش وم او د پتتنخا په راغو او کليو ګرځېدم او مراقد د 

اوليا او واصلينو مې پلټل او په هر لوري مې کامالن موندل، او ددوى په 

 خدمت کې خاکپاى وم او هر کله په سالم ورته والو...((



  يمه پېړۍ يون/ خوشال په خپل ايډيالن

 

01400 
 

نقل هسې کاندي يارانو چې په روزګار د ليخ بيټني کاې د دډ ))... 

ورور چې سړبن نومېد، او پرليخ هم خورا ګران و، ساړبن ناه درلاود 

 زامن او هر کله به ويل خپل ورور ته...((

))... نقل کاوډ سي چې په روزګار د غازي لهاب الدين چې پر کفار 

و دلهاب الدين يرغل و، ليخ ملکيار چې غرلين ستانه و هم ملښرى 

چې په ډيلي کې هغه ستر واکمن ټاټوبش ور وښاندډ، او هم هاورې ماړ 

 سو...((

)) ... نقل کاوډ سي چې بختيار مې ستر ستانه و، له دډ ناه څرګناد 

 سوي دي، هغه کرامات چې مو وکتل او وويل...((

پورتنيو څو جملو او د سليمان ماکو نثر ته چې موږ په عمومي ډول 

له ژبني پلوډ دماکو نثر د دريو ژبو له لغتونو څخه جوو دى.  نظر کوو، نو

فارسي. دګرامري جووښت له مخې هام د  -عربي، ج -پتتو، ب -الف

ځينې پخوانۍ متروکاې  -ها -پتتو له اوسنۍ محاورې سرډ توپير لري

 کلمې هم لري چې دلته پرې رڼا اچوو:

کاه پاه عماومي ډول د  دسليمان دنثر پتتو لغتونه: –الف 

سليمان ماکو نثر ارزول کېږي، نو دا تقريباً په ناږډ پتاتو نثروناو کاې 

حسابېدالى لي، ځکه دپرديو ژبو تاثيرات پرې ډهر کام دي او ان کاه 

او س هم څوک يو پتتو نثر ليکي، نو دنورو ژبو دومرډ کلمې به ضارور 

په کې کاروي، لکه خپله چې زډ دا ليکنه کوم په عادي ډول رانه د نورو 
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مې کارول کېږي، نو د سليمان ماکو له نثر څخه داسې ښاکاري ژبو کل

چې هغه وخت د پرديو ژبو ) عربي او فارسي( تاثيرات پر پتتني ادباي 

چاپېريال وو، خو دومرډ زيات نه وو چې ټول نثر متاثر کاړي. دلتاه باه 

ددډ د نثر سوچه پتتو لغتونو ته الارډ وکړم: لوى، اساتازى، روښاان، 

خاورې، راغه، کلش، پلټال، لاورى، مونادل، څتاتن، وياله، هوسېږم، 

پاڅېدل، وينا، لولي، لپه، ستانه، کاول، ساندرې، يرغال، غرلاين، 

ملښرى، ستر، واکمن، برى، مروول، پاوکش، څرګناد، مېشات او داساې 

 نور...

د سليمان ماکو په نثر کې کارول لوي اکثرډ پتتو لغتونه او س هم 

وم او هماغه لکل کارول کېاږي. د په خپله هماغه پخوانۍ مانا او مفه

سليمان ماکو د نثر له پوخوالي څخه داسې ښکاري چې پتتو نثر به تر 

دې پخوا ښه اوږد مزل کړى وي، چې د سليمان ماکو د مهاال داساې 

 پخې مرحلې ته رسېدلش دى.

د ساليمان   د سليمان ماکو په نثر کې عربي لغتونه:  –ب 

ونه هم لته، خاو دا اکثارډ داساې ماکو په نثر کې يو لمېر عربي لغت

لغتونه دي چې مذهبي او عقيدډ يي مفاهيم لېاږدوي، دا ډول لغتوناه 

اکثرډ او س هم دمذهبي اصطالحاتو په بڼه موجاود دي او ترجماه ياا 

 انډولونه يې ډهر ممکن نه برهتي.
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عربي ژبې د اسالم تر راتګ وروسته په افغانستان کې خپلې اغېزې 

مړى پر فارسي ژبه او وروساته پار پتاتو ژباې وښندلې، دا اغېزې لو

محسوسې لوې، خو د پتتو په انډول يې پار فارساي ژباه او س هام 

 تاثيرات زيات دي. دلته به څو عربي لغتونو ته الارډ وکړو:

قدوة الواصلين، مراقد، حمد، برکت، نصيب، صلش اهلل عليه وسالم، 

، واقاع، قباول، غريب، هجري، اوليا، آل، اما بعد، نقل، عبادت، مبارک

 کفر، ليخ او ځينې نور...

د سليمان   د سليمان ماکو په نثر کې فارسي لغتونه:  –ج 

ماکو په نثر کې د عربي لغتونو په انډول فارسي لغتونه ډهر کم دي. خاو 

د استاد عالمه عبدالحش حبيبي په نظر د سليمان ماکو پر نثر د فارسي 

سليمان ماکو تر عصر ناږدې ژبې د هغه وخت د نثر څه اغېزې لته، د 

دوډ سوډ کاله دمخه د غزنويانو په عصر کې فارسي نثر ډهار پرمختاګ 

کړى و، ډهر روان سادډ او عام فهمه و، لنډې لنډې جملې يې لرلې او له 

ابهام او تکلف څخه خالي و. د سليمان ماکو نثر هم ساادډ، ساليس او 

او تکلف نه لري. روان دى، جملې يې هم لنډې لنډې دي، ابهام، تصنع 

دفارسي نثر دهغه وخت دخوږ لنيو د څه ناڅه اغېزمنۍ ترڅناګ ياو 

لمېر فارسي لغتونه هم د سليمان په نثر کې ليدل کېږي، لکه: سپا س، 

 خاکپاى، بزرګ، روزګار، مهربان، درخواست او ځينې نور...
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سارډ لاه دې   د سليمان ماکو دنثر ګرامري جووښت: –د 

ترډ سوچه پتتو لغات کارهدلي او ليکنش متن يې چې د ماکو نثر کې زيا

هم سړي ته ډهر خوند ورکوي، خو دې سرډ سرډ ياې ليکناۍ بڼاه لاه 

عامې محاورې او همدارنښه د پتتو ژبې له اوسني ګراماري جووښات 

سرډ اوخ نه لښوي. د نثر دا حالت کېدى لي د دوو عواملاو لاه وجاې 

اورې ژباه همادا رامن ته لوى وي: کېدى لي دهغه وخت دپتتو مح

لان يادې ته ورته وډ، يا هم نثر په دې بڼه ليکل کېدډ او يا هم دعربي 

ژبې تاثير پر فارسي او د فارسي هغې پر پتتو پرهوتش وي. دماکو د نثار 

په ځينو جملو کې مبتدا او خبر، فاعل او فعل، مضاف او مضااف الياه 

امر جووښت سرډ وواندې وروسته لوي دي. دا کار دپتتو له اوسني ګر

سرډ توپير لري، کېدى لي د لرغونې دورې نثر همدا بڼه درلودډ. خاو 

بياهم د سليمان ماکو نثر، د پير روښان او دهغه دپلويانو او همدارنښه د 

اخوند دروهزډ او دهغه د پلويانو تر نثر ډهر زيات خاوږ، ساوچه او روان 

دنثار څاو دى  تکلف، تصنع او ابهام په کې نه لته. دلته باه دمااکو 

ترکيبونه راووو او بيا به دپتتو ژبې د اوسني ګرامر جووښت اصله بڼاه 

 هم ورسرډ وليکو:

 اوسنش ګرامري جووښت        د سليمان ماکو نثر

 ا س وايماادلوى خاوند حمد وسپد     اونااوايم حمد و سپا س د لوى خ

 ثقلينو رحمت دى چې د کونينو بادار او د  چې دى بادار د کونينو او رحمت د ثقلينو 
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          تان په وياله هوسېږماااد ارغس وسېږماااپه وياله د ارغستان ه

 د اوليا او واصلينو مراقد مې پلټل  مراقد د اوليا او واصلينو مې پلټل 

 اودلېاااااو د پتو تڼاکې مې وچ  تواااې د پااااو تڼاکې وچاودل 

 ن نه درلودلاان زامااړبااااس  نااود زامااااه درلااااسړبن ن

 لااو هرکله به يې خپل ورور ته وي پل ورور تهااااو هر کله به ويل خ

 

او داسې نور ترکيبونه او نورې جملې. دلته موږ د سليمان ماکو پاه 

نثر کې ګورو چې نثر له عامې محاورې څخه لرې لوى دى. پاه پتاتو 

وي او کې عامه قاعدډ همدا دډ چې اول فاعل راځي بيا فعل، اول مبتدا 

 بيا خبر، خو د سليمان په نثر کې دا قاعدډ تر ډهرډ حدډ معکوسه دډ.

د   دسلميان ماکو په نثار کاې پخاواني لغتوناه: -ها 

سليمان ماکوپه نثر کې پر هغو سوچه پتتو کلمو سربېرډ چې او س هم 

په پتتو کې استعمالېږي، ځينې داسې نور پتتو لغتونه هم لته چاې 

هم په لږ لان لفظي تغير او تحول سرډ کارهږي،  يا او س نه کارهږي او يا

يانې متروکې کلمې په کې لته او متحولې کلمې هم په کې لته. دلته 

 به دې ډول کلمو ته هم الارډ وکړو:

 په تذکرة االوليا کې

 اوسنۍ بڼه   کارهدلې بڼه 

 پتتونخوا    پتتنخا
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 مرسته غوښتونکش )په پخوانۍ بڼه او س متروکه دډ(    مرستون

 ويلې    لولولې

 )جنګ( پخوانۍ بڼه يې متروکه دډ.    جوبله

 پوډ پنا    پپناډ

 دښمن    دښنه

 تورې )پخوانۍ بڼه يې او س متروکه دډ(                کټارو

 ډهر زيات   ډهر زښت

 لمېر    ګڼون

 کورنۍ    کول

 الرښود )بميا کلمه هم او س متروکه دډ(   بميا )بوميا(

 و ) دا بڼه هم او س متروکه دډ(متعقد ل    وګروهېد

او ځينې نورې کلمې چې او س يا متروکې دي او يا يې هم بڼه کې بادلون 

راغلش دى. په تذکرة االوليا کې ددغسې مړو او پخوانيو کلمو لاتوالش ددې 

 تذکرې لرغونتيا او ځانښړتيا په ګوته کوي.

د په تذکرة االوليا کې  په تذکرة االوليا کې د نظم برخه:  –ب 

نثر په انډول د نظم برخه نورډ هم نږډ او سوچه پتتو دډ. ددې يوډ وجه دا دډ 

چې پتتانه لاعران له خپل ولس سرډ ګډ اوساېدل او ولاس هغاه وخات 

معموالً د غرو په لمنو کې اوسېدډ. دغرو لمنې په طبيعي ډول د پرديو ژبو لاه 

بارونو لاه الرې اغېزو څخه لرې او خوندي وې. عربي او فارسي ژبو اکثرډ د در

خپل تاثيرات ښندل، نو هغه لاعران چې له دربارډ لرې وو، لاه دې تااثيراتو 

خوندي وو. دا چې خپله د سليمان ماکو په نثر کې دعرباي او فارساي ژباې 
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تاثيرات لته، ددې وجه دادډ چې کېادى لاي، ساليمان مااکو دعرباي او 

ل کړى وي. پاه تاذکرة کتابونه لوستي وي او دا تاثير يې ترې راخپفارسي ژبو 

االوليا کې ټول )څلور( ټوټې لعرونه راغلي دي. چې لومړى يې د بېا  نيکاه 

مناجات دي، دويم يې د ليخ ملکيار غرلين يو پاوکش دى، درهيم يې د لايخ 

 اسماعيل يو پاوکش او څلورم يې د قطب الدين بختيار يو نظم دى.

 غلې چې هغه هام لاهخدايه( کلمه را د بې  نيکه په لعر کې يوازې د )

کلماه ناه ي، نور په ټول لعر کې د بلې ژباې فارسي سرډ مشترکه ګڼل کېږ

لته. دملکيار غرلين په لعر کې د ) اسالم( او )غازيانو( کلمې راغلي چاې 

 ريته يې عربي دډ، نور ټول لعر کې د بلې ژبې کلمه نه لته.

مې، چې عربي د ليخ اسماعيل په لعر کې يوازې د ) ابليس( او ) لعين( کل

دي نور د بلې ژبې لغتونه په کې نه لته او د قطب الدين بختيار په لعر کې بيا 

ګرد سرډ د بلې ژبې کلمه نه لته، ټول سوچه پتتو لغتونه دي. له دې پورتنياو 

څرګندونو دا ښکارډ کېږي چې په تذکرة االوليا کې راغلي لاعرونه ) د قطاب 

کو سرډ هم مهاله ګڼل کېږي، نور لاعرونه الدين بختيار له لعر پرته( چې له ما

ترمهاله پخوا ويل لوي دي. ځکه نو دې ټولو لعرونو کې د پرديو ژباو  دماکو

تاثيرات له کومې يوې دوو کلمو پرته نه ترسترګو کېاږي، زماوږ لاه پورتنياو 

خبرو څخه دا نتيجه راځي چې په تذکرة االوليا کې راغلي لعرونه دماکو تار 

ات سوچه دي او اکثرډ په ملي اوزانو کاې دي، پاه خپلاه د نثر پخواني او زي

سليمان نثر هم تر يوډ حدډ سوچه، روان او لفاف ګڼل کېږي او د پتتو ډهار 

 زاوډ لغات په کې کارهدلي دي.
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د شيخ ميانور او خوشال ترمنځ 

 ديني مناظره

لوى خان خولال خان خټک ته لوى خداى)ج( يو فوق العادډ او     

 )ج(دډ استعداد ورپه برخه کاړى و. خولاال دهمدغاه خاداىخارق العا

لورولي استعداد په برکت دومرډ لوى، څواوخيز او څو بعديز لو چاې د 

تېرو دريو سوو کلونو په بهير کې يې پر لخصيت اند او فکر په ساوونو 

څه چې په زرګونو ليکنې لوي خو بيا الهم د خولال ح  ناه دى ادا 

ته نوى دى او ال څېړنې او پلټنې ته اوتياا  لوى او ال هم خولال خلکو

لري. زموږ په دوديزډ ټولنه څوک فکر کوالى لي چې يو صوفي، عاباد 

او روحاني لخصيت دې ال د بزم او رزم جذبه او ولوله هم ولاري او ياا 

دې هم دجام او قام لاعر دخداى)ج( د مينې په خم کې دومارډ ډوب 

ليدلو بريالش کېدالى نه لي. د  وي چې هر ظاهربين او سادډ ليد يې پر

خولال پر ټولنيز، سياسي، ملي او فرهنښي لخصيت او دريا  ډهارې 

ليکنې لاوي، خاو د خولاال د دينادارۍ، ايمانادارۍ، دينپاالنې ) 

اسالمپالنې( او دينپوهنې برخه او اوخ الزياتو، دقيقو او نويو څېړنو تاه 

او خياال ژورو تاه اوتيا لري. که موږ په دينپوهنه کې د خولال دفکر 
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متوجه لو او هغه په ژور ډول تحليل کړو، نو يو لوى )فقهي( خولاال 

 به مو په نظر رالي.

د خولال دستارنامه، دهغه ګو منظوم اثار لکه فضل نامه، غزلونه، 

قصيدې او رباعيات ټول ددې ښکارندوى دي چې خولال د ياو لاوى 

مطالعې خاوناد و.  فقهي عالم په توګه په اسالمپوهنه کې د يوې ژورې

څوک چې په دين )اسالم( کې پورډ پورډ مطالعه او ژورتيا وناه لاري د 

فضل نامې غوندې يو مهم ديني اثر نه لي ليکالى او هغه هم بياا پاه 

نظم چې تر نثر يې ليکنه او مفهوم اخيستنه او رسونه طبعاً ډهرډ زياته 

 مشکله دډ.

ژورتيا پر ټولو خواوو ناه  موږ دلته د خولال بابا د ديني معلوماتو او

غږهږو او نه دا ليکنه ددې و س لري. يوازې د خولال پر ياوې مثناوي 

غږهږو چې دا مثنوي ديوې ديني مناظرې يو بشپړ تصوير راکوي. اصلي 

کيسه داسې دډ چې کله پير روښان دمغلاو پار ضاد خپال روحااني 

 تحريک پيل کړى و، نو کله چې دې تحريک زور واخيست، مغل واکمن

وارخطا لول، څرنښه چې روښاني تحريک روحاني او اسالمي بڼه لرلاه 

نو مغلو فکر وکړ چې ددې تحرياک دمخنياوي لپاارډ باياد روحااني 

لخصيتونه او عالمان پيدا کړي او مقابلې ته يې وګوماري. نو لومړى يې 

سيد علي ترمزي له بخارا څخه پتتونخوا تاه راوسات، د سايد علاي 

اګردانو په ډله کې يو هم اخوند دروهزډ ننښرهاارى ترمزي دپيروانو او ل

 و چې د روښان پير مقابلې ته يې ځان تيار کړ.
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پير روښان دخپل تحريک لپارډ د ) خيرالبيان( په ناماه ياو کتااب 

وليکه چې له ديني نصيحتونو ډک دى. خو اخوند دروهازډ دا کتااب )) 

خيرالبيان پر ضاد  لرالبيان( وباله او د ) مخزن االسالم( په نامه يې د

يو کتاب وليکه، دارنښه اخوند دروهزډ د پير روښان دنورو کتابونو پرضد 

 هم نور کتابونه وليکل.

د اخوند دروهزډ ))مخزن(( د سوات په پتتنو کې ډهر مشهور لاو، 

خولال خان او افضل خان خټک ددې لهرت وجاه دا ګڼاي چاې دا 

ډهر کم علم او پاوهې وخت پتتنو کې علم کم و، نو يو سړى په کې په 

هم ماليۍ، پيرۍ او مرلدۍ ته رسېدالى لو. پاه همادې وخات کاې 

اخوند دروهزډ په سوات کې راپيدا لو او ډهر ژر يې لهرت ترالسه کاړ، 

 خولال په خپله يوډ مثنوي کې وايي:

دروهزډ په پتتنو کې دومرډ مطرح لو چې چا دهغاه ناوم او د هغاه د 

اودسه(( نه لو اخيستالى، پلويانو يې ويال کتاب نوم په اصطالح ))بې 

 دروېههههزه لههههه يههههوه لههههوري راپيههههدا شههههه

 چهههې يهههې حهههال ددې عهههامل مشهههاهده کهههړ

 د روښههههههان خريالبيههههههان يههههههې و ليههههههدىل

 ا موند سخن ګهوى شههده چې خوشې ميدان بي

 هغهههه وخهههت پهههه پښهههتنو کهههې علهههم نهههه و

 پهههه مهههذهب سهههني مهههذهب و خهههارجي شهههه

 ملنګههههانو بههههه يزيههههد تههههه کههههړې ښههههکنځلې

 ملنګهههههان يهههههې واړه وايسهههههتل لهههههه سهههههواته

 په دا فن يهې د درسهت سهوات عهامل مطيهع کهړ

 ههههېې يهههې نهههه کاتهههه دې بهههدو وفسهههاد تهههه

 دروېهههههزه د دروېههههههزې او ګهههههره خههههههوړىل

 

ې لههوى مههال شهههپههه لههږ علههم پههه دا ملههک کهه  

 خپهههل کتهههاب يهههې پهههه کاغهههذ مسهههوده کهههړ

 هغههههه هههههم مجهههههول بيههههان و ناپسههههندىل

 په ويهل کهې چهې يهې زړه و هسهې تهوى شهه

 دروېهههههزه تهههههر مجههههههد ورتهههههه ال ښهههههه و

 د يزيهههد پهههه سهههتايش کهههې مهههارجي شهههه

 دروېههههههزه بههههههه د يزيههههههد ډوزې بللههههههې

 دوم يههههې وواهههههه لههههه کشههههفه و کراماتههههه

 وعهههامل تهههه يهههې خپهههل کتهههاب بهههديع کهههړ

نههاوه پههه مکههر خپههل اوالد تهههنقههش يههې کې  

 پههههه دا مکههههر يههههې حلههههوا رسه لړلههههې   ((
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چې الهام دى چې پر دډ را اورهدلش دى. نو ځکه يې احترام  پار خلکاو 

 واجب دى.

خولال لومړنش لخپ و چې دا حاکمه فضا يې ماته کاړډ، اخوناد 

دروهزډ يې کم علمه او کتاب يې ورته له ګڼو، علمي، انشايي، اماليي او 

ال دې سياساي او ماذهبي جرئات پاه نورو غلطيو ډک وباله. د خول

پتتنو او په تېرډ بيا په سوات کې يوډ سخته هنښامه جووډ کاړډ، ډهار 

کسان د اخوند دروهزډ مالتړ ته راووتل، په تېرډ بياا د اخوناد دروهازډ 

مريدان او پيروان چې په دې ټولو کې ليخ ميانور زيات مطرح و، دى د 

څخه و، دډ دوډ ناور لااګردان دروهزډ له خاصو مريدانو او ارادتمندانو 

 هم درلودل، دوى ټولو پرخولال د تکفير تور پورې کړ.

ليخ ميانور له محلي دربار سرډ هم ښه رالاه درلاه درلودلاه او 

دهغوى له خوا هم ورته دا پالن ورکړل لوى چاې خولاال پاه عاماه 

ذهنيت کې تکفير کړي. دمغلو له دې کار څخه هيلاه دا وډ چاې کلاه 

مه ذهنيت کې کمزورى لي، ناو د پتاتنو د راټولولاو او خولال په عا

انسجام چانس به يې کمزورى او کم لي. نو ددې کار لپارډ ياې لايخ 

 ميانور ګومارلش و.

خپله لوى خان خولال بابا مال ميانور په يوډ مثناوي کاې داساې 

 معرفي کوي:
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 يرۍ موميهم هغه د سوات په ملک کې س  ياااکم دروماااال ميا نور په حااې مااااچ

 اليان باه بانادې ژر جاووډ فتاوى کاااما  ااااااې روا کااار غوښاااميا نور که دخنزي

 ت محماد دواوډ يااوډ ديااااهلل داد او دوس   د ميانور مفتيان دسوات په ملک کې دوډ دي

 چاې مياا ناور ياې لمساوي هغاه تزويار کاا     لږ يې علم لږ يې لوساته ډهار تقريار کاا

 چااې تاار نااورو نااه دى ال دى بااد خصاالته    قيقتااهه حاو س بااه واياام دميااانور لاا

همدې ميانور پر خولال د )کفر( او )رفض( تورونه پورې کړل، خاو 

خولال بابا پر اخوند دروهزډ او دهغه پر مخزن چې کاوم انتقادوناه 

کړي وو، له هغو څخه هېڅکله په لا نه لو. بالخارډ خبارډ تار دې 

ري خولال بابا تاه حدډ ګرمه لوډ چې د سوات يو لمېر سپين ږي

راغلل او ورته يې وويل چې ستا دخبرو په وجه په سوات کاې ياوډ 

غټه ستونزډ او هنښامه پيدا لوې، يا معذرت وغواوډ او ياا هام لاه 

ليخ ميانور سرډ مناظرې ته حاضر له! لوى خان خولال خان پاه 

خپله يوډ مثنوي کې چې تاريخ مرصع کې افضل خان خټاک ټولاه 

مناظرې کيسه کړې. سارمحق  زلماش هېوادمال رانقل کړې، ددې 

 ))ننښيالش د زمانې(( کې په دې باب ليکي:

)) خان دلنښر خټک په کلي کې اوسېدډ، يوډ ورځ خان دتاوت د 

مياخان او مانکش  ندې استراحت کاوډ، چې ملک سنښر، يوې ونې ال

خولال خان ته راغلل، دى يې پاڅوډ او ورته يې وويلې ټول ساوات 

مه جووډ کړې دډ، ته الخوب کوې هې  تشويش درسرډ کې دې هنښا

نشته، بيا يې خولال خان ته وويل چې موږ دقوم دمشرانو په توګه 

دا وظيفه لرو، چې دفساد مخنيوى وکړو، نو ته يا د اخوناد دروهازډ 
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کتاب ومنه او يا د ليخ ميانور د اعتراضونو ځاواب وواياه. خاان د 

بالخرډ دميانور او خولاال خاان اخوند دکتاب له منلو انکار وکړ او 

ترمن  مناظرډ ولوډ او ليخ ميانور ډهرډ بدډ ماته وموندله بيا خلکو 

د دواوو ترمن  صفايي وکړډ. خولال خان له ليخ ميانور دا غوښتنه 

هم وکړډ چې له مغلي حکومت سرډ به سازوباز نه کوي، په څرګندډ 

ډ وکاړډ خاو خو ليخ ميانور له مغلو سرډ دخط کتابت نه کولو وعد

 نيت يې ښه نه و او په پټه يې خپل کار کاوډ.((

دا بيان او د مناظرې نور اوخونه خولال په خپله يوډ غرا مثنوي 

( بيتونه لري ۶٠۳کې په ډهر ښه ډول بيان کړي دي. دا مثنوي ټول )

او تاريخ مرصع ټوله په خپلو پاڼو کې خوندي کړې دډ. دلته به ددې 

ناظرې د ځينو اوخوناو د روښاانتيا لپاارډ مثنوي ځينې بيتونه دم

 راووو:

 

 

 

 

 

 ياو کتاااب دى دروهاازډ ساارډ جااوو کااړى

 نامعقول مجهول بيان پاه کاې باې ځاياه

 غه جاهال ماال چاې داکتااب وډ کتالش

 مخااامخ يااې دا خباارې کااړې نمااايې

 رد باادل ددې خباارې ډهاار مااذکور لااه

 هغااه ناايم مااال روان لااو وميااانور تااه

 کاور لاوې بلاېسرې لمباې دمياا پاه 

 ماليان ليخان ياې واوډ سارډ ټاول کاړل

 ميا ناور وې چاې اخاون زماوږ اماام دى

 په مخزن باندې چاې باد واياي کاافر دى

 هر سړى چې په مخزن بانادې څاه واياي

 ملکان ليخان ياې واوډ سارډ ټاول کاړل

 

 د سوات خلک يې لاه کال عملاه ماوو کاړى

 پااه کااې بااد دساايد وايااه يزيااد سااايه

 ډهاار ښااکن لش مااا پااه دا خباارو دى و

 چااې تااه سااکه رافضااش يااې چااې دا وايااې

 دا مذکور پاه واوډ ساوات کاې مشاهور لاه

 خس خشااک ياې سارډ ولوساتل تناور تاه

 نه وډ څوک چې ياې اوباه کاړې بانادې تلاې

 ګاډ يااې واوډ پااه دا ويار پااه دا آلااول کااړل

 درست مخزن پرې نازل لاوى پاه الهاام دى

 د کاااافر قتااال پاااه لااارح معتبااار دى

 ته بااه څااوک پاااييپااه دنيااا کااې تاار ساااع

 په خپل سحر او افسون يې کاچ وګاول کاړل
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خولال خان په دې مثنوي کې وايي چې ددې ملکانو او ليخانو له 

ډلې څخه يو مياخان، بل ماڼکش او بل سنښر ماپسې راغلل او زډ يې په 

سنښر خټک کې له خوبه پاڅولم او راته يې وويل چې راځه ماوږ سارډ 

ډ، دې سپين ږيرو وويل چاې دساوات د الو له او دميانور ځواب ورکړ

ټولو ماليانو همدا پرهکړډ دډ. خولال بابا ورته په ځواب کې وايي چې ما 

د محمد)ص( دين منلش دى، له قرآن  پرته بل کتاب نه منم، دروهزډ نه 

کوم امام دى او نه هم مجتهد دى. خپله دروهزډ هم يو خام لخپ دى، 

هم خاام او نيمښاړى دى. خاو تاسو هم خام ياستئ او د مخزن کتاب 

لنډډ دا چې خولال ددې مشرانو په زيات ټينښار لاه ځاياه پاڅېاد او 

 روان لو. بابا وايي:

 مااااال مااااې وتړلااااه زډ هاااام ورروان لااااوم

 ياااک تنهاااا مواجهاااه پاااه ډهااار خصاااان لاااوم

 مخاااااامخ و بلاااااه کېناساااااتو پاااااه قهااااار

 پاااه خبااارو ماااو ښاااکارډ کاااړو سااارډ زهااار

 ملکاااان لااايخان عالماااان واوډ سااارډ لاااول

 ل لااوري لااک يااې واخيساات مسااخرډ لااولدخپاا

 چاااې باااه ماااا ورتاااه ويااال کاااول دمشاااکو

 ابلعااااانو بااااه وياااال کااااول لااااه پشااااکو

 نااه يااې علاام، نااه يااې عقاال نااه يااې پوهااه
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 فضاااليت ورځناااې لااارې پاااه ډهااار کروهاااه

                                            ××× 

خولال بابا وايي، کله چې ما او ميا مناظرډ پيل کړډ، نو کوم منصف 

هئيت والو نه و چې وروسته قضاوت وکاړي او نتيجاه اعاالن کاړي، 

دسوات ليخانو اکثرډ دميا نور پلوي کوله، خو څرنښه چې ماتاه دمياا 

خط او کتابت، امال او انشا او ټوله پوهه معلومه وډ نو ځکه مې ال س پرې 

بر و او بل زډ په خپل اقرار کې صادق يم او دهمدې صداقت په وجه مې 

ت ډډډ لښوله، نو ځکه خو ميان نور په خپلو خبرو کې راګيار په لوى ذا

 لو.

 ليخ مااااااايا نور په خپله په تقريار کاې

 مااا ودډ وتااه چااوټ ورکااړى پااه تحرياار کااې

 ما وې ته لاکه ګيدو پاه خام کاې لاين ياې

 خو بيااهم هغاه ګيادو ياې کاه رنښاين ياې

 ښاپېرک غونادې پاه لاپه پاه هاوا دروماې

 وميچااې ساابا پااه تااا راځااي هزعياات ماا

 په خطونو کااې چې ځاان و مااااته ساتايې

 ما هم پېژناې چاې څاوک يام دا څاه واياې

 خپل صفت دې يوسفاازيو وتاااه وايااااه

 زډ دې پېژنم چې څاه ياې ځاان ماه ساتايه
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پرمخزن باندې د خولال دمانيز اعتراض يو ټکش دا و چاې اخوناد 

يد دروهزډ قصداً غوښتي د امام حسين)رض( د لهادت په پېته کې يز

ته برائت ورکړي او داسې وښيي، چې ګنې يزيد نه غوښتل چاې اماام 

حسين)رض( لهيد کړاى لي، په همدې وجه يې هغو الخاصو ته چې 

په دې کار يې ال س پورې کړى و ان دمرګ سزا ورکړډ. خولاال باباا د 

اخوند دروهزډ دا ډول توجيهات او تعبيرات په کلکاه ردوي او ځاان د 

ټينګ پابند ګڼي، په يوډ بله مثناوي کاې پاه  پيغمبر)ص( دسنتو ډهر

 همدې اوډ وايي:

 زډ چااې چااون پااه اعتقاااد کااې پاااک سااني ياام

 پاااه کنااادن د رافضاااي د باااېخ کناااي يااام

 رافضاااي ياااې پاااه داهساااې اعتقااااد کاااړم

 په درست سوات يې په تکفير پاه رفاض يااد کاړم

 د صاادي  او د فاااروق پااه عشاا  کااې طاااق ياام

 د عثماااان او د حيااادر بنااادډ قلمااااق يااام

 اوالد دپااااااک رساااااول واوډ منماااااه آل

 امامااااان نبيااااان هاااام ټااااول واوډ منمااااه

 د يزياااد پلياااد پاااه کاااار بانااادې لعنااات دى

 چاااې د آل سااارډ ياااې کاااړى لااارارت دى

 د باااد ذات مکااار پاااه علااام کاااې ال بدلاااي

 حبشي چاې پاه ماخ خاال کېاږدي ال باد لاي.
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لکه څنښه چې دمخه مو يادونه وکړډ ليخ مياانور مخکاې تار دې 

سوات کې پر خولال د )تکفير( او )رفاض( توروناه دمغلو په لمسه په 

پورې کړي وو. خو خولال دا ټول تورونه بې بنسټه وګڼل، برعکس يې 

په اخوند دروهزډ او ميانور )يزيد( ته په لېوالتيا او هغاه تاه پاه برائات 

ورکولو ګرم وګڼل. خولال په خپله مناظرډ کې دمخزن او ناورو ديناي 

ه پوښتنې وکړې، ميانور سم ځواب ونه لو مسايلو په باب له ميانور څخ

 ويالى. خولال بابا وايي:

 ډهاار يااې ووياال دخپلااې نيااا لااه نمااازډ ازډاړډ اغااابرډ کارض چې يې خاااالغ

 مستمع له درسات عاالم ورتاه پاه درنښاه و رنښهاو څااايکه په څابيا يې وستايه ن

 ډ بيروناااهدا ويناااا ددډ لاااه ژباااې لاااو سونهااااه افااااړله ژبه لاخداى يې وت

 پااه مخاازن کااې دروهاازډ سااتايلش نااه دى ه دىازيد ښااو دا چې يامونږډ کله واي

 بيااان لااوى نظاام نااه دى پااه باال لااان دى يان دىاه لعر نه باازن نابل زمونږ مخ

 چااې راتلااې بااه لااه اساامانه لااه هغااو دى ان دصحيفو دىاااکه يې ګورې درست په ل

 ې دګرګااون دى بيااان لااوى.پااه معنااش کاا يان لوىاوزون دى بااايو پتتو کالم م

 د پاااارډ پاااارډ لااايدکتاااانو تااااروپو تيا مهتاب ښکارډ لياااهغه ځاى چې د رښ

 د دروغااااو سااااحر دووې د بيابااااان دي اران دىااه بکااات لااد رښتياو کرام

 ته به وايې چې په هار چاا اوباه تاوى لاوې وېارې ولاااچې ددډ دخولې نه دا خب

 لاااه هيبتاااه ياااې دا ووتاااه لاااه ژباااه بهالااارې غاااپوهېدم چې زما ستارډ وډ پ

 سود يې نه و دې ماا ژباه لاوډ پارې ساازډ  ازډااوډ اغااکه يې بيا کړډ دافسون ښې

 ماادعي پااه دا خباارو خااود اګاااډ دى       مااا وې بااس دمامقصااود مااراد هاام دادى

 هم مخازن ناه دى د لاعر پاه هار فان کاې ېاازن کاور  په مخاد يزيد ستاينه ګ

 خااو ديااې ووياال خباارډ لااوډ تمامااه هاااکه خامالام خازډ هم دا خبرډ واي

 چااې کينااه وځااي دروغااې طلبښااار لااو      وااردار لااچې هرڅوک په دا خبرډ خب
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 په داخپل ويل پتاېمان لاو را لاه ګاورډ      ورډاااليخ ميا نور چې خجل ورغش ترک

 

چې د خولال او ميان نور ترمن  مناظرې دوام کاوډ، د ليخ مياان 

ېدډ، په پاى کې ميان نور مات لو، ددې په خااطر نور منط  کمزورى ک

چې ميان نور په سيمه تر دې زيات ونه لرمېږي او بيا دهغاه پلوياان، 

ديني او علمي مناظرډ په جنګ او جښړډ واناه ووي خاو خولاال پار 

ميانور بل هې  لرط کېنتود، يوازې دا لرط يې پرې کېتود چې نورډ 

دا لرط قبول کړ، خو په زوډ کاې به دمغلو پلوي نه کوي، ميان نور هم 

 يې بياهم مغل پالنه وډ او تر پايه خپلې دې ژمنې ته وفادار پاتې نه لو.

خولال بابا نه يوازې د ليخ ميانور له مناظرې سرډ مخامخ لاوى، 

بلکې د ژوندانه په اوږدو کې يې ډهر ځله له ډهرو کم علمه او کم سوادډ 

ظرډ کړې چې ددډ ګاو ادباي اثاار ماليانو او ليخانو سرډ مقابله او منا

ددې مناظرو او ځوابونو ښکارندوى دي. کله چې موږ په دينپوهنه کې 

دخولال بابا ژورليدونو، علمي او اصولي دريا  تاه متوجاه لاو ناو 

خولال مو دستر اسالمپوډ، اسالمپال او متبحر فقهي په توګه په ذهن 

 کې ان ور لي.
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 هحاكم په هيل ښهاو د  (( حاكم ښه))
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 په پښتو لرغونو ادبياتو کې شعري فورمونه

 

موناو پاه اوډ کله چې موږ په پتتو لرغونو ادبياتو کې د لاعري فور

پتاتو  -۶خبرې کوو، نو پر دوو ډولو ادبياتو له بحث سارډ مخاامېږو: 

 پتتو ليکني يا تحريري ادبيات. -٠ګړني يا لفاهي ادبيات 

پتتو گړني ادبيات: په پتتو ګړنيو ادبياتو کې ګو لمېر لاعري -۶

فورمونه لته، خو ددې لعرونو د زمان او مکان حد او بريد ټاکل اسانه 

ى،د اکثرو صاحب او لاعر معلوم نه دى. ددې تار څناګ پاه کار نه د

خپله د ګړنۍ لاعرۍ لعري فورمونه هم د ليکنۍ لاعرۍ په انډول لږ 

مشخپ )ثابت( او کوټلي دي. يوازې لنډۍ په پتاتو ګړناي ادب کاې 

مشخپ او ثابت لکل لري، نور اکثرډ يې ديوې يا څو مسرو، اوازونو ياا 

پل لکل بدلوي، خودابدلون دومرډ هم اهنګ په تغير او تبديل سرډ خ

نه دى چې يو لعري فورم يا لکل له بل سرډ منطب  يا مدغم لاي او 

يو بل سرډ يې توپير ونه لي، په پتتو ګړنۍ لاعرۍ کې لنډۍ، کاکړۍ، 

نارې يا غږونه، لنډکۍ، ساروکي، فالوناه،د ښاادۍ ساندرې، نکلوناه، 

ته نور اکثرډ لاکلونه چاربيتې يا بښتۍ او ځينې نور راځي، له لنډۍ پر

بيا خپل من  کې نور نور لکلونه يا لږ تر لږډ د بڼې تغيار لاري. لناډۍ 
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يوازهنش لعري فورم دى، چې د اهنګ، د څپو د لمېر او د خج له پلوډ 

يو ټاکلش لکل او چوکاټ لري، چې که يو هم پورډ ناه وي، لناډۍ ناه 

حتماً يو غږن جووهږي. د اهنګ له پلوډ د لنډۍ وروستش تورى)غږ( بايد 

( چې په پتتو =aاواز )واول( وي، په واولونوکې هم يو مشخپ واول )ډ

( يې هم باولي. د zwarکې د ګردې  هې )ډ( په نوم نومول لوى او زور)

( دمخه اواز هم بايد يومتحرک غږ وي چې د aيادونې وو دډ چې تر زور)

امن ته دې دواوو غږونو له يو ځاى کېدو څخه يو منظم اهنګ يا ريتم ر

کېږي، چې مسرې ته رنګ او خوند ورکوي او د  وينا پر وخت د ساړي 

خوله پرې ډکېږي. د لنډيو بل خصوصايت دا دى چاې هارډ څلورماه 

مسرډ يې خجنه دډ، يانې د هرې مسرې پر څلورمې څپې بايد فشار ياا 

خج رالي، چې اصل اهنګ پاورډ کاړي، البتاه د پتاتو لااعرۍ پار 

وروسته واقع کېږي، خو د لنډۍ تاوپير  هرلعري فورم، خج درې څپې

له نورو لعري فورمونو سرډ دادى چې په نورو لعرونو کې کېدى لاي 

خج د مسرې پر لومړۍ، دويمې، درهيمې،  يا څلورمې مسرې رالاي او 

تر هغې درې څپې وروسته څپه خجنه لي، يانې درې څپاې وروساته 

ې څلورماه  څلورمه څپه خجنه کېږي، خو په لنډيو کې د لومړۍ مسار

څپه خجنه وي  او بيا  نور تر پايه همدا قاعدډ تعقيبوي او دا فورمول پر 

 ټولو لنډيو يو لان د تطبي  وو دى.



  يمه پېړۍ يون/ خوشال په خپل ايډيالن

 

01014 
 

د څپو او د مسرو لمېر له مخې هم لنډۍ واحدډ قاعدډ لري، لنډۍ 

دوډ مسرې لري، چې لومړۍ يې نهه څپې او دويمه  يې ديارلس څپاې 

(  څپو ته ٠٠ټوليز لمېر دوډ ويشتو ) دډ، د لنډۍ د دواوو مسرو د څپو

رسېږي، له نورو ټولو پتتو لعري فورمونو  سرډ د لناډۍ تاوپير دادى 

چې ددې د مسرو او څپو لمېر مطل  او غو  دى او تر هغو زياتېدى او 

کمېدى نه لي، خو په نورو لعرونوکې دا مطلقيت عام نه دى، څرنښاه 

نو وخت او لاعر معلوم چې دپتتو ګړنۍ لاعرۍ د اکثرو لعري فورمو

نه دى، چې ايا په لرغونې دورې پورې اوډ نيسي او که نه؟ او بل د ټولاو 

ګړنيو لعري فورمونولننه او څېړنه يوډ اوږدډ بحث ته اوتيا لاري، ناو 

دابحث بل وخت ته پرهږدو او او س راځو د خپل بحث دويمې برخاې، د 

ې لاعري پتتو ليکنۍ لاعرۍ فورموناو او هغاه هام د لرغاونې دور

 لکلونو ته !

د پتتو ليکنۍ لاعرۍ لومړۍ السته راغلې بېلگاه همغاه د اميار 

کروو يو لعر دى، چې د محتوا له مخې وياونه او د فورم له مخې داسې 

ډول لعري يا منظوم  فورم دى چې نه په بشاپړ ډول د پتاتو ولساي 

بو لاعرۍ له پخو بېلښو يا لعري لکلونو لکه چاربيتو، بدلو، بښتيو، لو

او کسرونو سرډ ورته والش ولري او نه هم له عربي ادبياتو  او ناورو ژباو 

څخه له راغلو لعري فورمونو لکه غزل، قصيدډ، مخماس، مساد س او 

نورو سرډ ورته وي، د څېړونکو په نظر دا لعر يا نظم زوو اريايي سندرو 
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ته ورته يو لعر دى، د ځينو څېړونکو پاه نظار دا لاعر د زوو ارياايي 

 رو او پتتو ولسي سندرو تر من  د اتصال يوډ کړۍ گڼل کېږي.سند

د امير کروو لعر اته بندډ لري چې په هر بند کې ياې درې مسارې 

دي، د سر بند درهيمه مسرډ يې بيا پار دوو برخاو وهشال کېاږي، پاه 

حقيقت کې دوډ مسرې لري، چاې دواوډ مقفاي دي، او د پورتنياو دوډ 

د بند وروستۍ مسرې دويمه برخه بيا له بيتونو د مسرو قافيه تعقيبوي 

 نورو بندونو سرډ هم تکرارهږي: 

 زډ يم زمرى په دې نړۍ له ما اتل نسته

 پر هند وسند پر تخار او پر کابل نسته

 بل په زابل نسته له ما اتل نسته

 

په پورتنيو اتو بندونو کې د لومړي او لاپږم بناد د مسارو د څپاو 

( څپې دى، او درهيمه مسرډ چې يوډ لمېر سرډ برابر)څوارلس څوارلس

برخه يې تکرار  دډ لپږ لپږ سېالبه دي، د نورو لپږو بندونو دمسارو 

لمېر )پن ه لس پن ه لس( څپې دى او ټول واوډ بيتونه يې اووډ  څپې 

دي، چې په دې ډول يې په خپل من  کې يو منظم اهنګ ټينګ کاړى 

اووم  بندونو مسرې د  دى، سر بېرډ پر دې د اول،دويم، درهيم، لپږم او

قافيې تر څنګ رديفونه هم لري او نور بيتوناه ياې ياوازې پاه قاافيو 

سمبال دي. داهنګ له پلوډ دا لعر د پتتو له نورو ولسي لعرونو سرډ 
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چې تر امير کروو وروسته ال س ته راغلي، يو لان دى، يانې د پتتو ژبې 

خاې بال له ځانښړي اهنګ سرډ سمون خوري. د تاريخي قدامت لاه م

السته راغلش لعر هغه لعر دى چې ابوهالم ابن الزيد سرواڼي له خوا 

پتتو ته ژباول لوى،او په  درهيمې هجري پېړۍ پورې اوډ لري، دا لعر 

اصالً د ابن خلدون و چې )ابي الينا( مشهور و ، د بغداد اوساېدونکش او 

ا يې په دواوو سترګو ووند و، دا لعر د فورم له مخې غزل دى، خو محتو

اخالقي مسايل دي، چې د درهم د ستاينې په بڼه خلکاو تاه ووانادې 

لوى، که څه هم ځينو څېړونکو دا غزل نه دى ګڼالى او قطعه يې بللې 

خو کله چې موږ د لعر عربي متن ته مراجعه کوو، هلته د غزل د فورم 

له معمول تعريف سرډ سمون خوري، پتتومتن ته يې که هم وګاورو د 

ګندوي. سرډ له دې چې لوماړى بيات ياې مقفاش دى ) غزل فورم څر

وينه او درهمونه( په کې د قافيې کلمې دي، خو د قاافيې پاوهنې لاه 

( دى اوتاردې =aمخې د دواوو قافيو تر من  يوازې يو مشترک تورى)ډ

دمخه توري حرکت هم تغير لري، نو) سسته او چسته قافيه يې سرډ يو 

کې د اهنګ له پلاوډ پاورډ پاورډ ځاى کړي(، نو ځکه سړي ته په پيل 

منطب  نه برهتي، دا کېدى لي د ژباوې ستونزډ هم وي، لاه نظام ناه 

نظم ته ژباوډ څه اسانه خبرډ نه دډ، نه يوازې په مطلع کې، بلکې په نورو 

بيتونو کې هم د قافيو هماهنښي سل په سلو کې منطبقه نه دډ، د اباو 

دون دا ژباول لوى غزل اووډ هالم ابن الزيد السرواڼي له خوا د ابن خل

 بيتونه لري، چې دسر او پاى بيتونه يې دادي:
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 ژبااه هاام ښااه ويناکاناادي چااې يااې وينااه

 د خاوناااد پاااه ال س کاااې زر او درهموناااه

 درهاام ژبااه دډ کااه څااوک ژبااور کېااږي

 دډ وسااله کااه څااوک پاارې کاناادي قتالونااه
 

په پتتو لر غوني لاعرۍ کې ياو مطارح  د بې  نيکه مناجات:

يکه مناجات دي، چې ټول دوډ بندډ لري او سربېرډ پار دې لو د بي  ن

يو بل بيت هم لري، چې د کسر يا تکرار په بڼه ورسارډ ويال کېاږي، د 

دواوو بندونو د مسرو لمېر يې سرډ برابر،) لپږ لپږ( مسارې ياا درې 

درې بيتونه دي د او ټول لعر يا نظم د مسرو د څپو لامېر هام سارډ 

، د محتوا له مخې دا لعر ديناي مناجاات مساوي دى، )اووډ اووډ( دى

دي، خود فورم له مخې مثنوي ته ورته ښکاري، ځکه چې هر بيت ياې 

په خپل من  کې مقفش دى، خو دا چې هر درې بيته وروسته يو بيات د 

تکرار يا کسرپه بڼه لوهږي،له مثنوي څخه خپله بڼه بدلوي،مانا داچاې 

راغلش هغه لان نه دى، دمثنوي هغه فورم چې له عربي څخه پتتو ته 

نو ځکه ويالى لو چې دا هم د پتتو ولسي لاعرۍ په اهنګ پخوانياو 

اريايي سندرو ته ورته دى، چې په پتتو ولسي لاعرۍ کې نور داساې 

 لعرونه هم لته، د بي  نيکه مناجات:

 هاستا په مينه په هر ځاي    دايهالويه خدايه لويه خ

 ېااه زاري کاپ غر والو دى  درناوي کې    ټوله ژوي

 نې     زموږ کېږدۍ په کې پلنېاادلته دي دغرو لم
 

 دا وګړي ډهر کړې خدايه

 لويه خدايه لويه خدايه
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 همداسې بل بند

د ليخ اسمعيل دوډ لاعرونه زماوږ  د ليخ اسمعيل لعرونه:

 ال س ته راغلي دي.  د ليخ اسمعيل يو پاوکش: 

 عين ښکارډ ليتېتته وکړډ له ابليسه              چې ابليس ل

دا ټول پن ه بيتونه لري چې محتوا يې له ليطان څخه د انساان د 

ژغورنې په اوډ دډ، د لکل له پلوډ غزل ته ورته دډ، خو ياوازې پاه دې 

توپير چې د سر بيت يې مقفش نه دى. بل نظام ياې چاې د خرښابون 

بېلتون ته ځانښړى لوى او بيا خرښابون پاه نظام د هغاه غبرګاون 

ډ له عربي څخه د راغليو فورمونو په چوکاټ کې نه راځي ښودالى، دواو

او د پتتو لاعرۍ د فورمونو رنګ پرې غالب دى خو دې سرډ سرډ سل 

 په سلو کې په کوم ځانښړي چوکاټ کې نه ځاهږي.

 کې بيلتون دىاااااون دى           مخااکااه يون دى ي    

 دى....ځااي خاارښبون  لاااه کااسي غرډ څخه              

 څلور څلور مسرې د يوډ بند په لکل يو ځاى لوي دي:

 د خرښبون نظم: 

 باېلاتاناه ناارډ ماې وساوډ پاه کور بانادې

 نه پوهېږم چې به څه وي پاېښ پاه ووانادې
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 لااه خپلوانااو بااه بېلېااږم پااه ساارو سااترګو

 دواوډ سااترګې مااې پااه وينااو دي ژواناادې

 

ډ نظموناه دا دواو د ليخ رضش لودي او نصر لودي نظموناه:

چې د يوې ليکلې مشاعرې بڼه لري، د فورم له مخې غزل ته ورته دي، 

خو داسې غزل چې مطلع ونه لري، يانې بې مطلع غزل، نور نو د غازل 

فورم ټول قواعد پرې تطبېقېږي، خو يوازې دومرډ توپير لري چې د سر 

لومړۍ مسرډ يې بې قافيې دډ او د نورو مسرو قافيه  د لومړي بيات د 

 يمې  مسرې قافيه تعقيبوي.دو

 د ليخ رضش لودي د نظم څو بيتونه:

 ګروډ دې زموږ وکوراوډ      للااد الحاد په لور دې ترپ

 ه تور اواموږ روڼلې پااه زياار ناه      تا په توراوډ پا  

 او د هاااغااه پاه ځواب کې  د نصرلودي دا نظم:  

 و ملحد نه يمد الااااحاد په تور تورن سوم      زډ لرغون خ

 ماړي      که ملحد يام ددښنه ياازمادښنه هسې تور راک   

پتاتو ادب تاه د   په لرغوني ادب کې د قصايدي فاورم:

قصيدي فورم له عربي ژبې څخه راغلش دى، چې لومړۍ بېلښاه ياې د 

ليخ اسعد سوري السته راغلاې قصايدډ دډ. د لايخ اساعد ساوري 
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توادب کې به تاردې دمخاه قصيدې له پوخوالي داسې برهتي چې پت

هم زياتې قصيدې  پن ېدلي او په خپله ليخ اسعدسوري به هم  ډهرې 

زياتې قصيدي ليکلې وي، چاې د قصايدود پخاوالي دې معاراج تاه 

رسېدلش دى، خو څرنښه چې تر دډ دمخه او خپله ددډ ناورې قصايدې 

عمالً په ال س کې نه لته، نو همدا السته راغلې قصيدډ پاه پتاتوادب 

لرغوني قصيدډ ګڼالى لو، قصيدډ هغه ډول لعري يا نظمي فاورم کې 

دى، چې د سر بيت يې مقفش وي، رديف په کې اختياري دى، قافيه پاه 

کې حتمي دډ، د نورو بيتونود دويمو مسرو قافيه يې د لاومړي مقفاش 

بيت قافيه تعقيبوي، د بيتونو لمېر يې له پن ه لسو څخاه تار ساوو 

ى، د قصايدې د معماول تعرياف لاه مخاې بيتونو پورې اټکل لوى د

قصيدډ درې برخې لري، چې د پيل برخې ته يې تشبيب يا تغزل واياي 

او معموالً د طبيعت ستاينه په کې کېږي، دويمې برخې ته ياې اصالي 

موضوع وايي چې د ممدوح ستاينه په کې کېږي او درهيمه برخاه ياې 

وريانو واکمن دعائيه دډ. د ليخ اسعد قصيدډ چې د محمد سوري )د س

زنداني کېدو او وفات( ته ځانښړې لوې د محتوا له مخې يوډ دردونکې 

 ويرنه دډ. 

داقصيدډ د محمد سوري د مرګ رڼه ان ورګري کوي او پار  ساړي 

بيتونه لري چې دقصيدې لاه 44باندې ډهر تاثير ښندي، دا قصيدډ ټوله 

  او پاى معمول تعريف سرډ سم ټول اوخونه يې رانغاولي دي، دسر ، من

 څو بيتونه يې دادي،:

 د فاالک لااه چاااارو څااه وکاړم کوکاار

 زمولااوي هاار ګاال چااې خااااندي پااه بهااار

 هاار غاااټول چااې پااه بيااديا غووهاادډ وکااا

 ريژوي يې پاڼې کاانااادي تااار پااه تااار
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 د من  بيتونه:

 زموږ پر زوونو دې نن بيا ياو غشاش وويشات

 ودې ژوبللاااه پاااه دې غشاااي هااازار

 ي وياار پرهااوت لااه پاسااهپاار سااوريو بانااد

 محمااد واکماان چااې والوى پااه باال دار

 

 د پاى څو بيتونه:

 سااخ پااه تااا اى محماادډ د غااور لماار وې

 پااه نااړۍ بااه نااه وي سااتا د عاادل سااار

 که سوري دې پر ننګ وير کاندي ويرمن سول

 هم به ويااوي ساتا پاه ناوم ساتا پاه ټباار

 پااه جناات کااې دې وډ تااون زمااوږ واکمنااه

 دغفااار هاام پاار تااا دې وي ډهاار لااور
 

 ددې قصيدې هندسي لکل په دې ډول دى:

+______________ 

 قافيه ______________+                  

______________ 

+_____________ 

______________ 

 _______________+      ترپايه              
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بله مهمه قصيدډ زموږ په لرغوني  د ښکارندوى غوري قصيدډ:

ى غوري قصيدډ دډ، چې پار هناد ياې د سالطان ادب کې د ښکارندو

لهاب الدين غوري د فتوحاتو په تعريف کې ويلې او د محتوا له مخاې 

( بيتونه لري او د قصيدې له ١٥يوډ ستاينه بلل کېږي. دا قصيدډ ټوله )

معمول تعريف سرډ سم درې برخې تشبيت يا تغزل اصلي موضاوع او د 

سعد سوري دهغې په لاان پاه عائيه لري، دا قصيدډ هم لکه د ليخ ا

قافيه پاى مومي او رديف نه لري. د سر، من  او پاى څو بيتوناه ياې دا 

 دي:

 د پسرلي ښکلوونکي بياا کاړډ ساينښارونه

 بيااا يااې ولوناال پااه غرونااو کااې اللونااه

 م که لنه، الښونه لنه، لمنې لنې لاوې

 طيلساااان زماااردي واغوساااته غروناااه

 

 دمن  بيتونه:

 يلاي ساپور سايپه زابل چې د باري پار ن

 پاااه الهاااور ياااې د مېړاناااې ګوزاروناااه

 د اسااالم د دياان لااهاب دنااړۍ لماار دى

 تورسااتان يااې کااړډ رڼااا پااه جهادونااه
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 د پاى بيتونه:

 پااه رڼااا اوسااه  تااه تاال د دياان لااهابه

 نااوم دې تاال وډ پاار درياا  پااه نمزدکونااه

 ستا په زهرمه دې خاوندډ لاوى څتاتن وي

 موږ خو ستا په ناماه يوناه څاو چاې يوناه.

 

لاايخ اسااعد سااوري او دښااکارندوى غااوري قصاايدې دواوډ د د 

ان ورګرۍ او د طبيعت دمناظرو د ترسيم او د پېتو د واقعي ثبات لاه 

مخې داسې لووې قصيدې دي چې تراوسه يې پتتو ادب کې سارى نه 

 لته.

سرډ له دې چې غزل ته ورتاه په لرغوني پتتو ادب کې غزل: 

جري پېړۍ دمخه هم ليادل ځينې نظمونه په پتتو ادب کې تر اتمې ه

کېږي، خو پتتو ادب کې په منظم ډول غازل د اتماې هجاري پېاړۍ 

 دويمه نيمايي کې، اکبر زمينداروي پيل کړى دى.

اکبر زمينداورى د دهوان خاوند و چې څو پاڼې يې استاد حبيبي ته 

ال س ته ورغلي دي. په دې السته راغلو پاڼو کې دوډ غزلونه هم خوندي 

هغه وخت او لکلي سکتت له مخې ډهر اوچت غزلونه دي، چې دهنر، 

 ګڼل کېږي، چې دلته يې يو څو بيتونه د بېلښې په توګه را اخلو:
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 د خپل ځاان لاه حيرانياه څاه ويال کاړم

 د عش  وير باه تال پاه خپلاه پټاول کاړم

 مااا ماادام لکااه بااورا پاار ګلااو کشاات کااړ

 او س به ځم په سر تور سر فراق د ګل کاړم...

 

 او وروستش بيت:

 بېلتااون لااه وياارډ ژاوم اوښااکې وينااې د

 زډ اکبر پاه خپال الانا د سرښاندل کاړم

 

دا غزل پن ه بيتونه لري چې ) ويل، پټول،  ښندل او...( يې د قافيې 

کلمې دي او ) کړم کړم( يې رديف دى. د بيتونو دمسرو دڅپو لمېر يې 

دولس دولس څپې دى او د ټولو مسرو د څپو لمېر يې سارډ مسااوي 

او مقطع چې د غزل يوډ ځانښړتيا دډ، دواوډ په کې خونادي دى، مطلع 

دي. دمحتوا له مخې هم له غزل سرډ پاورډ منطبا  دى، ځکاه چاې 

 موضوع يې تغزلي دډ.

په پتتو ادب کې د پورډ مثناوي او په لرغوني ادب کې مثنوي: 

پورډ غزل عمر سرډ تقريباً مساوي دي، دواوډ لعري فورموناه د اکبار 

ان په هغو پاڼو کې ليدل کېږي چې د اساتاد حبيباي زمينداوري د ديو
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ال س ته ورغلې وې، په دې پااڼو کاې د زميناداوري دوډ مثناوي هام 

 خوندي دي .

مثنوي هغه لعري فورم دى چې له عربي څخه پتتو ته راغلش دى، 

ځانښړتيا يې دادډ چې هر بيت يې ځانته ځانښړې قافيه لري، ياانې دوډ 

قافيه وي، ردياف پاه هار بيات کاې مسرې يې په خپل من  کې هم 

اختياري دى، کېدى لي ځينې بيتونه رديفونه ولري او ځينې يې وناه 

 لري.

د هر بيت  د مسرو لمېر يې په خپل من  کې مسااوي وي، خاو د 

ټولو بيتونو د مسرو د څپو لمېر يې د يوې يا دوو څپو په لمېر تاوپير 

 او بدلون موندالى لي.

دمخه مثنوي تاه ورتاه لاعرونه وو، خاو البته تر اکبر زمينداوري 

 بشپړډ مثنوي، دډ ليکلې دډ.

 دلته يې د يوې مثنوي څو بيتونه را اخلو:

 يز ااارو تماااور څه نه لاان  ز   اازډ عال  يم يار هم ني

 په خپل عش  کې صادقان يو  و      ااان ياايو پر بله عالق

 ور يوږدې نه يو مهجاااچې ن   و ايو په بل پسې رن ور ي 

په پورته بيتونو کې اول بيت رديف نه لاري او دوډ ناور ياې لاري. 

 دمثنوي فورم په دې ډول دى:
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____________a 

_____________a  

__________ b  رديف اختياري دى 

___________b 

_________ c 

_________  c 

 

 تر اکبر زمينداوري وروسته د زرغون نورزي ساقي نامه:

 اکړډ ___ مرور يار مې پخال کړډساقي راله پياله ر

 د زرغونې کاکړ د بوستان ژباوډ:

 اورهدلې مې قصه دډ __ چې تر لاتو هم خوږډ دډ 

  د دوست محمد کاکړ غرښتنامه:  

 له نيکانو روايت دى ___ هسې توګه حکايت دى

 ټول دمثنوي په فورم کې دي.
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تر غزل او مثنوي وروساته بال  -په لرغونې ادب کې رباعي:

لعري فورم چې له عربي څخه پتتو ته راغلش هغاه )ربااعي( دډ هغه 

چې دا فورم د ) خليل خان نيازي( او ) سلطان بهلول لودي( له خوا په 

خپل من  کې په ويل لويو لعرونوکې ګورو، رباعي هغه لعري فاورم 

دى چې څلور مسرې لري، لومړۍ، دويمه او څلورمه مسرډ يې په خپل 

دويمه مسرډ يې لاه قاافيې څخاه ازادډ وي.  من  کې هم قافيه وي او

 رديف په کې اختياري دى او د څپو لمېر يې معموالً مساوي وي.

 خړې وره ې ژاوي له پاسااه ___ کاويله غږ کابېلتون له السه

 يه هغه لوني ګوهرپه خول ستا ___ دامرحبا کا ستا زموږ مواسه

 د سلطان بهلول لودي رباعي:

 کړډ راسه __ ګورډ اوره ې د داد له پاسهملک به زرغون کړم په ور

 خول مې د عدل په درو روڼ دى __ جهان به زيب مومي زما له السه

 د رباعي عام لکل دادى:

___________a 

_________  a .رديف اختيارى دى 

________ 

_________a 
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 په لرغوني ادب کې د نورو لاعرانو لعرونه:

تتو ولسي لاعرۍ په فورمونو دنورو پاتې لاعرانو لعرونه اکثرډ دپ

کې راځي او همغه اريايي خصوصيت لري، چې د پتاتو لاه ځاانښړي 

اهنګ سرډ مطابقت کوي. دا لعرونه دپتتو  ولسي لاعرۍ لاه ثاابتو 

لعري فورمونو سرډ هم سلو په سلو کې منطب  نه دي او کېدى لاي 

هر يو جال جال وڅېړل لي، خو په لرغوني ادب کاې لاه عرباي څخاه 

ي ډهر مطرح لعري فورمونه، قصيدډ، غزل، مثناوي او ربااعي دي راغل

 چې هر يوډ ته پر خپل ځاى الارډ ولوډ.
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د خوشال  د استاد روهي له نظره

 اخالقي ايډيال

 

د خولال بابا په باب تر اوسه پورې په سلښونو څه چې پاه زرګوناو 

لېکنې لوي دي، د خولال بابا پاه اوډ  د مساتقلو اثاارو لامېر هام 

سښونو عنوانو ته رسېږي، د خولال په باب څېړنې په لومړي ګام کاې ل

پر دوو کټښوريو وهشل کېدى لي، لومړى هغه څېړنې چاې د بهرنياو 

پوهانو له خوا ترسرډ لوي او دويام هغاه ليکناې دي چاې د کورنياو 

څېړونکو او پوهانو له خوا تر سرډ لوي دي، ددې څېړنو او ليکنو ياوډ 

چې په ټولنه کې د خپل وخت  د دوديزو علوماو  برخه دوديزډ بڼه لري

او تعامالتو په نتيجه کې يې  خولال  مطالعاه کاړى  او څېړلاش دى، د 

ليکنو دويمه برخه هغه دډ چې خولال يې د معاصرو علومو، کرډ کتنې 

او څېړنو په نتيجه کې له هر ډول سياسي، ټولنيزو، قاومي او اخالقاي 

د تحقي  او تحليل د نويو  ميتودونو په رڼا تمايالتو پرته، د نوې پوهې او 

کې څېړالى او تحليل کړى دى، زموږ د هېواد له دغو معاصارو پوهاانو 

څخه  يو هم د هېواد  ډهر ځيرمن ليکوال ، څېړونکش او کارډ کتاونکش 
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کانديد اکاډمسين سرمحق  محمد صدي  روهي دى، چې  په څو مقالو  

 فانه( ډول څېړالى دى.کې يې خولال بابا په ناپېيلي )بې طر

استاد محمد صدي  د ادبپوهنې په لړ کې په خپل مهم اثار )ادباي 

د خولاال د )) څېړنې( کې د خولال په باب څلور بېالبېلاې ليکناې: 

ښوونې او روزنې فلسفه، د خولاال خټاک ساوات ناماه د ټاولنيزو 

اصالحاتو هندارډ، ، د خولال اخالقاي اياډيال او خولاال د اخالقاي 

 ((  په حيث او د خولال په اثارو کې د مضامون او لاکل تناوع ايډيال

چاپ کړي چې هرډ يوډ د خولال پېژندنې د مطالعاتو په لړ کې د خپال 

ځانښړي او جال ارزښت لرونکې دي، استاد روهي پر نو مووو ليکنو کاې 

سربېرډ د خولال پر کلياتو )د کابل چاپ( هم ياوډ ارزښاتمنه ساريزډ 

ېواد په ځينو علمي مجلو کې يې هم د خولال پاه ليکلې، دغه راز د ه

 اوډ علمي اوتحليلي ليکنې راغلي دي.

))د خولال اخالقي ايډيال(( په نامه د استاد روهي يو مستقل اثار 

 هم چاپ لوى دى، چې همدا تېرې څېړنې په خپله لمن کې رانغاوي.

 

او س راځو دې ته چې د استاد روهي دا ليکنې ولې د زيات ارزښات 

 ي؟وو د
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استاد روهي د هغو پوهانو له جملې څخه دى، چې عصري زدډ کړې 

يې کړې وې، د ښوونې او روزنې په برخه کې يې ماسټري درلودډ  او په 

 ادبپوهنه کې د زياتې مطالعې خاوند و.

په کرډ کتنه او ادبپوهنه کې يې يو ډهر مهام اثار )ادباې څېړناې( 

اوناد و او همادا دوډ ليکلش دى، استاد روهي د زيات علام او حلام خ

عنصرډ يې په اکثرو ليکنو په تېرډ بيا په کرډ کتناه کاې زياات ليادل 

کېږي، روهي صاحب په کرډ کتنه کې د هې  ډول احساساتو تار اغېاز 

الندې نه دى راغلش او هر څه يې چې لنلي نوهغه يې د دليل او منط  

کنو په م  واضح کړي دي، د خولال په برخه کې هم استاد روهي د لي

چلند همدا ډول دى، استاد روهي سرډ له دې چې ياوډ ښاه افغاان او 

پتتون و، خو هېڅکله هم د خولال پېژندنې په برخه کې د پتتونولۍ 

 او افغانيت تر اغېز الندې نه دى راغلش.

استاد روهي چې کله د خولال ايډيال مطالعه کوي او پر هغه بحث 

فوي، کله چې د يو لي تعريف کوي نو تر ټولو دمخه اخالقي ايډيال تعري

مشخپ لي، نوبيا د هغه لي پر ماهيت ښه پوهېادالى لاو، اساتاد 

اخالقاي اياډيال د کرکټروناو د هغاو مثبتاو اوصاافو )) روهي وايي: 

مجموعې ته ويل کېږي، چې د اخالقي کمال د موډل بڼه ولري، اخالقي 

ايډيال د يوې طبقې اجتماعي، اقتصاادي لارايط منعکساوي او پاه 

اساتاد روهاي د  همادې   ((جتماعي ايډيال سرډ تواف  پيادا کاوي.ا
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پورتني فورمول اوتعريف له مخې د خولال د اخالقي ايډيال پاه بااب 

اقتصاادي  -څرنښه چاې خولاال  د فياوډاليزم د اجتمااعي))  وايي:

فورماسيون محصول دى نو دا ډهرډ طبعاي ښاکاري، چاې د خولاال 

ر يا الرافي لخصيت کې متبلاور اخالقي ايډيال دې په يوډ قومي مش

  ((لي.

د استاد روهي له نظرډ خپله د خولال په فکر د هغه اخالقي ايډيال 

ارنامه( کې ښودلش دى او هغه تاه همهغه دى، چې دډ په خپل اثر) دست

دستار سړى( وايي، د استاد روهي په نظر دا ډهر مناسب نوم دى، ځکه )

ا دود دى کله چې يو نوى قومي چې له يوې خوا په پتتني قبيلو کې د

مشر يا خان د خلکو له خوا وټاکل لي، د هغه پر سر پښړۍ ياا پټکاش  

تړي او د پټکي تر تړلو وروسته خلک هغه ته مبارکي ورکوي، لاه بلاې 

سمبول دى، اساتاد  ش يا دستار د عزت او وقارخوا، په پتتنو کې  پټک

خصالتونه او لال روهي زياتوي: د اخالقي موډل لپارډ خولال ) لل 

هنرونه ټاکلي دي( که چېرې په ياوډ لاخپ کاې دغاه واوډ هنروناه 

موجود وي، نو هغه ته د اخالقي کمال يوډ نموناه ياا اخالقاي اياډيال 

ويالى لو، استاد روهي زياتوي: که موږ د اخالقي ايډيال په برخه کې د 

تلاه خولال ) دستارنامه( د )بلو تارک( او )کويټليان( له اثارو سارډ پر

کړو ډهر ټکي به په کې مشترک پيدا کړو، نو ځکه  استاد روهي واياي، 

چې د خولال اخالقي ايډيال )دستارنامه(  ديوډ اخالقاي اياډيال پاه 
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حيث نوې څېرډ نه دډ ،  استا د روهي  وايي: د خولال موډل د لرغوني 

يونان موډل ) چې د مرييتاوب د دورې څرګنادوى دى( ناه، بلکاې د 

ل دى، روميان په علم او فلسفه کې ژور نه ځي، بلکې علم روميانو موډ

 له عمل سرډ نږدې کوي.

د خصوص د مقولې له نظرډ بايد وويال لاي،  ))استاد روهي وايي: 

چې د خولال اخالقي ايډيال د پتتني چاپېريال کلتوري خصوصايات 

منعکسوي، په دې ځاى کې ددې ټکي يادونه هم ضاروري دډ ، چاې د 

د پورډ څېړنې لپارډ بايد يوازې پر )دستارنامه( بانادې خولال د موډل 

تکيه ونه لي، استاد روهي سرډ له دې چې د خولال اخالقي اياډيال 

دپتتني چاپېريال څرګندوى بولي، خو بيا هم يادونه کوي، چاې ددې 

ايډيال لپارډ چې خولال کوم معيارونه ټاکلي، هغه د پتتني چاپېريال 

اووي، استاد روهي په دې نظار دى، چاې د تر کلتور او مذهبي حدودو 

خولال ايډيال د کرکټر په لحاظ عمومي او خصوصاي اوصااف لاري  

عمومي اوصاف يې د ټولنې د ټولو افرادو لپاارډ الزم دي، لکاه )د اوالد 

تربيت ، علم ، لجاعت ، سخاوت،راستي، خولخويي، همت، غيارت او 

ضروري دي، لکاه نور...( خصوصي اوصاف يې صرف د دستار  سړي ته 

تاديب د خشم وخصم، د ملک د انتظام په عماومي اوصاافو کاې ياې 

ځينې هنرونه اوخصلتونه تر زيااتې انادازې د ) دساتار ساړي( سارډ 
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لباهت لري، لکه د ځان معرفات، اساپ تاازي، تجاارت، موسايقي، 

 لطرنج، نقالي، عدل او انصاف، عفو وکرم، مشورت او نور...

قي ايډيال د نړۍ د يو لمېر نورو پوهانو استاد روهي د خولال اخال

له اخالقي ايډيال سرډ پرتله کوي او هغاو الرو چاارو چاارو تاه ګوتاه 

نيسي، چې يو لخپ پرې دې معيار ته رسېدالى لي، اساتاد روهاي 

هغو دواوو معيارونو او الرو  ته الارډ کوي، چې اخالقاي اياډيال پارې 

قضاوت لوستونکو تاه جووهږي، خو پرته له دې چې غو  حکم وکړي، 

پرهږدې، استاد رورهي وايي: د خولال د ښوونې او روزنې موډل چې په 

دستارنامه کې راغلش دى، د لاووې طبقاې اياډيال دى، لايکن دى د 

)اپالتون( او ) ارسطو( په لان دغه ايډيال په کومې خاصې طبقې پورې 

نه منحصروي، )ارسطو( په صراحت ادعا کاوي، چاې غالماان فطرتااً 

المان پيدا لوي دي، دوى له مقدماتي زدډ کړې او سواد څخه زياات غ

څه نه لي زدډ کوالى، خولال البته پر وراثت باندې تکيه کوي، لايکن 

دا وراثت طبقاتي نه ګڼي، د خولال په نظر نه يوازې هنرونه د زدډ کړې 

له الرې ال س ته راځي، بلکې دى خصلتونه هم کسبي بولي، دى واياي: 

ډ بويه چې ځان په لرع  اراسته کا، بياا د واليات ظااهري، د امير لر ))

سرډ له دې چاې پورتاه  ((سياست هنرونه، خويونه، خصلتونه زدډ کا. 

بحث کې استاد روهي د کوم نظر پلوي نه کوي، خو د متن لاه قريناې 

څخه داسې ښکاري چې استاد د يوډ ټولنپوډ، ښوونپوډ او کرډ کتونکي 
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ئيدوي، خولال د اخالقي ايډيال يا لخصايت په توګه د خولال نظر تا

د جووهدو لپارډ ټول لرايط کسبي بللي، چې هر څوک ياې تار الساه 

کوالى لي، خو په دې چارډ کې ارث او د لخپ خپل زياار او زحمات 

هم  دخيل ګڼي او دا يې هم په ګوته کړې، چې هر څاوک دا معياروناه 

او د ) دستار سړى(  پورډ کړي، نو بيا )د دستار سړى( ترې جووهدى لي

طبعاًًُ هغه مقام دى چې بيا د ټولې ټولنې په لووې يا اولې طبقې پورې  

اوډ پيدا کوي او دا ځکه چې همدا لخپ دى ، چې د ټولنې د مشارۍ 

 ووتيا پېدا کوي، نو بايد  د ټولنې په را س کې واقع لي. 

د ارسطو نظريه چې پر طبقاتي بنس  والوډ دډ، تار ټولاو د مخاه د 

راط له علمي نظرياتو سرډ چې وايي: انسان د تحول په حال کې دى سق

او د اصالح وو دى، متضادډ دډ، د ښوونې او روزنې اوسنۍ ميتودولوژي 

هم دا حکم نه کوي چې د ټيټاې طبقاې خلاک دې د لاووو زدډ کاړو 

قابليت ونه لري او يا دې ترې لوى لخصايتونه ناه لاي جووهادالى، 

جووونه کې ارثيت ځکه دخيل بولي، چاې خولال البته د لخصيت په 

دا د لخصيت جووونې منشا دډ، اوسنۍ ارواپوهنه هم دا تائيدوي، چې  

د انسان د لخصيت ودډ د نطفې له تشکل څخه راپيلېږي، محيطاي او 

 بيا اجتماعي لرايط په کې اساسي نقش لري.
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استاد روهي د خولال د اخالقي ايډيال په ليکنه کې دې نتيجې ته 

لش دى، چې د خولال د ښوونې او روزنې موډل د اخالقي ايډيال رسېد

د جووونې لپارډ مناسب دى، استاد روهي  د )دستارنامې( د معياارونو 

له مخې د اخالقي ايډيال لپارډ تر ټولو غورډ ، ښه او عملاي بېلښاه پاه 

خپله )خولال( بولي، چې د دستارنامې اکثرډ معيارونه )لل هنرونه او 

يې په وجود کې ليدل کېږي، نو موږ هم د استاد روهاي  لل خصلتونه(

د تحليل له مخې دې نتېجې ته رسېږو چې د خولال د اخالقي ايډيال 

  يوډ عملي بېلښه په خپله لوى خان خولال خان دى او بس.
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نه ده ړ ويا  احمدشاه ابدايل(( ))شاهنامهء

 كه حامسه؟

۹۱٦۵
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 په لغامن کې د شولو کر

 

دي چې  د افغانستان په مهمو کرنيزو محصوالتو کې يو هم )لولې(

وريجې ورڅخه السته راځي. لولې اکثرډ په هغو ګرمو سيمو کې کارل 

کېږي، چې پرهمانه اوبه لري، د لولو کرنه او له هغوى څخه بيا د وريجو 

السته راوونه يوډ اوږدډ پروسه دډ، چې بزګر تر بل هر کرنياز محصاول 

ډهر زيات زيار او زحمت ته اوباسي. زډ دلته غاواوم د هېاواد لاه هغاو 

واليتونو او سيمو څخه چې لولې په کې کرل کېږي او بياا پار وريجاو 

بدلېږي، يوازې په لغمان واليت کې دا بهير په ترتيب سرډ تشريح کړم. 

په دې ليکنه کې به د لولو دکتت پر څرنښاوالي ساربېرډ د لاولو او 

وريجو پر ډولونو او همدارنښه د وريجو د پخولو پر څو ډولوناو هام رڼاا 

 واچوم:

دا ليکنه چې په انګازه مجله کې چهاپ شهوې ده، د معلومهايت  

انشاء يوه بېلګه ده، هغه ځهوان ليکهوال چهې غهواړي معلومهايت او 

ترشيحي ليکنې وکړي دا او دېته ورته ليکنې وررسه مرسهته کهوالى 

لهري خهو د يهوې ټهاکلې يش  دا ليکنه هرني او اديب ارزښهت نهه 

موضوع د سپړنې الرې چارې په ګوته کوي  ځوانهو ليکوالهو تهه د 

 معلومايت ليکنو د برابرولو په برخه کې يوه بېلګه ګڼل کېدى يش  
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د لولو بزغلش: د لولو درلې پر مهال يو معاين مقادار لاولې  -۶

)دځمکې د ضرورت په انډول( بېلېږي او په ځانښړي جوال يا بوجيو کې 

ساتل کېږي. تر لپږ ميالتني ځنډ وروسته د لمريز کال د ثور ميالتې 

په لومړيو کې په داسې يوډ ځمکه کې چې همادا  مهاال ورتاه کولباه 

وو لوې وې او اوبه په کې ډنډ وي، د غنماو د لوې، دواله لوې، منډا

کتت په لان ليندل کېږي، خو په دې تفاوت چاې د لاولو بزغلاي 

زيات ګو ليندل کېږي ان تر دې حدډ چې نږدې ټوله ځمکه په لاولو 

 پوښل کېږي.

د بزغلي د رسېدو وخت: د بزغلي کتت چې د ثور ميالتې پاه  -٠

ي ډول د څلوهتت ورځاو لومړيو لسو ورځو کې ترسرډ کېږي په عموم

په لاوخوا کې مودډ نيسي او معموالً د جوزا تر لالمې او ياا لاږ څاه 

وروسته نېټې پورې رسېږي، په دې کې يو يا دوډ ځلي کيميااوي کاود 

هم ورکوي. د لولو بزغلي ودډ دا مهال نږدې پين اه ويشات دهارش 

 سانتي مترډ وي.

کې د لاولو د  د لولو د کتت مهال: د جوزا د ميالتې په بهير -۹

کتت لپارډ ټوله ځمکه تيارډ لوې وي. مانا دا چې ځمکه لومړى کولبه 

او بيا دواله لوې وي. په لغمان کې ځمکه التر دې وروساتيو وختوناو 

پورې اکثرډ د غويو په واسطه کولبه کېدله. يوازې په وروستيو دوډ درې 

طه کولبه کلونو کې د غويو د کولبې ترڅنګ د مالين يا تراکتور په واس
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هم دود لوې دډ، کله چې ځمکې تر کولبې وروسته د جوزا تاود لمار 

وخوو نو په اصطالح ټولې ناروغۍ يې له من ه الوې، د جوزا په وروستۍ 

 لسيزډ معموالً د جوزا تر للمې نېټې وروسته نهالونه پيلېږي.

د لولو نهالونه: د جوزا په وروستيو کې اکثرډ ځمکې نهاال تاه  -١

د نهال د تياري وروستۍ مرحله پر ځمکې د اوبو ساورول او  تيارې وي،

تر هغې وروسته، منډاوو دى، منډاوو داسې يوډ وسيله دډ چې زياترډ د 

توت له لرګي څخه د نږدې يو متر په عرض او د دوډ مترو په اوږدوالي او 

د نږدې لسو سانتي مترو په پنډوالي جووهږي، په الندينۍ برخه کاې د 

و لپارډ د اوو يا لسو غاښونو په اندازډ غاښونه هام لاري، د لوټو د ماتول

غويو تر لا تړل کېږي او ډنډ لوى پټش پرې اوارهږي، له مناډاوو سارډ 

نږدې هم مهال د پټي پولې هم جووهږي، نوې خټې پرې اچاول کېاږي 

چې دې ته )تپياري( وايي، تپياري له پټي سرډ دا مرسته کوي چې اوبه 

سارې کړي، پر کومه ورځ چې پټش منډاوو لو پار پکې په دايمي ډول اي

همغه مازيښر د بزغلي له پټي څخه بزغلش ايساتل کېاږي او د الساي 

ګېډيو په لان ګېډۍ ګېډۍ تړل کېږي، که چېرې پټش نږدې وي، ناو د 

بزغلي ګېډۍ په السونو او که چېرې لرې وي نو پاه کجااوډ کاې وول 

دازډ، په پټي کې وهشل کېږي. کېږي او هلته پر همغه مازيښر په ټاکلې ان

د نهال لپارډ معموالً الرګر، چې په کليوالي اصطالح ورته )انشرګر( ياا 

انشرواال وايي موجود وي، نهال کې الر يو حتمي کار ګڼل کېږي، چاې 
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د کلي اکثرډ ځوانان، تنکي ځوانان او سپين ږيري په کې ګډون کوي. د 

ضارور ياې تار غرماې  سهار تر لمان ه وروسته نهال لروع کېاږي او

خالصوي، نهال ټول په ال س کېږي او په ډهر سرعت سرډ ترسرډ کېږي، 

نهالښر په منظم ډول يو د بل ترڅنګ والو وي او تر يوډ متر زياته اندازډ 

ساحه رانغاوي، نهال په ډهر لوق او ذوق پرمخ ځاي او د بزغلاي هغاه 

، ګېډۍ چې مخکې تر مخکې تقسيم لوې وي، پرله پساې خالصاېږي

که کوم پټي کې د بزغلي کمش احسا س لي، نو د بزغلي مساول کاس 

چې هغه په نهال کې برخه نه اخلي او پټي ته بزغلاي رساوي، د هغاه 

کمش پورډ کوي. د سهار د چاى تر مهال پورې چې هوا خورا ماليمه وي 

نهال ښه په درز کې روان وي، سهار اته، اته نيمې بجې په پټاي کاې د 

تر سيور الندې سباناري کې چاى او لړومبش حتمي  کومې ونې يا ان ر

وي او ددې ترڅنګ تازډ ان ر، مستې، پنېر، د پنېر اوبه او ځيناې ناور 

ملحقات هم ورسرډ مله وي. د تنارډ پرهمانه ګرمه ډوډۍ پر دسترخوان 

خورډ وي او نهالښر چې خورا التاډ نيولي وي، په دومارډ خوناد ډوډۍ 

، تر سباناري وروسته نهال بيا پيلېاږي خوري چې سړى ورته حيرانېږي

او تر غرمې دوام کوي، دا مهال نهالښر په خپل من  کې په لوو اواز ياوډ 

نيمه سندرډ هم وايي، اکثرډ يو نيم سروکش وايي او يوډ يوډ لنډۍ يې په 

من  کې تاووي. کله کله د دوو کسانو ترمن  لنډۍ تبادله کېاږي او پاه 

ي په خوند سرډ پايته رسېږي. د غرماې دې ډول د نهال ګرمي او سخت

ډوډۍ چې معموالً يو يا دوډ وطني چرګان په کې وي، له نورو ملحقااتو 
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سرډ ښه مکلفه او خوندورډ وي، مستې، لړومبش او ترکاري هام پکاې 

وي، تر غرمې  پورډ اکثرډ نهال خالصېږي، که چېرې يو نيم پټاش پااتې 

سرډ کوي، الرګر معماوالً تار وي هغه بيا خپله د نهال خاوند يا بزګر تر

غرمې وروسته رخصتېږي. پخوا يو بل دود هم و او هغه دا چې د ځمکې 

د خاوند له کورنۍ څخه يا خپله د کورنۍ مشر او يا د هغه زوى به يې د 

نهال په پاى کې د بزغلي په پټي کې ټولو الرګرو په زور رانياوډ او پاه 

د ))حسن اختتام(( او ياا پاه خټو يې لړډ، دا کار يې د خوند او د نهال 

اصطالح د تېر کال لپارډ کاوډ، خو په وروستيو وختونو کاې دا دود لاه 

من ه تللش او يا هم ډهر کمزورى لوى، هغه څوک چې پاه خټاو لاړل 

 کېدډ، هغه په دې کار چندان نه خفه کېدډ او دا يې دود ګاڼه.

 د لولو د رسېدو مهال: کلاه چاې د جاوزا پاه وروساتيو او د -٥

سرطان په لومړيو کې نهالونه ختم لي، نو بيا له هماغه پيلاه د لاولو 

پټي له اوبو ډنډ لي، نو اکثرډ وخت دا پټي له اوبو ډنډ وي، د ميزان په 

اواخرو کې لولې په صافېدو لي او په دې بهير کاې ياو ياا دوډ ځلاه 

کيمياوي کود ورته ورکوي؟ په هغو سيمو کې چې پټي لاليزار او د اوبو 

کمش وي، د اوبو پر سر څه ستونزې راوالوهږي، خو پاه لغماان کاې  څه

چې د الينښار بهاندډ او د اليشنګ نيم بهاندډ سايندونه لاري، د اوباو 

ستونزډ د ځينو نورو واليتونو په انډول کمه دډ، پاه لغماان کاې بياا د 

 اليشنګ په انډول په الينښار کې د اوبو ستونزډ کمه دډ.
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مودډ نږدې څلور ميالاتې دډ، کلاه چاې د د لولو د رسېدو ټوله 

عقرب ميالت رابرډ لي او د عوامو په اصطالح د عقرب ستورى لولې 

ووهي، نو لولې په پخېدو لي. د عقرب څو ورځې الوتې ناه وي چاې 

لوونه ګډ لي، په څو ورځو کې ټول لوونه ترسارډ لاي او ټولاه ساارا 

 )کروندډ( سپېرډ مېرډ لي. 

ړاو: د وريجو د رايستلو بهير څو ساتونزمن د وريجو د ايستلو پ -۱

 پړاوونه لري، چې دلته يې په لنډيز سرډ يادونه کوو:

کله چې د لولو غوبال خاالص  د لولو د لمدولو پړاو: -الف

لي او راله تيارډ لي، لولې راساً هغې لويې ډنډې ته وول کېږي چې 

کاې ال تر دې دمخه کتل لوې وي او داسې بڼه لري چې روانې اوبه پ

داخل او خارج لي، دا لولې اکثرډ خپله بزګران او ياا هام ناور هغاه 

الخاص چې )پايکوټان( ګڼل کېږي، په اجارډ اخلاي. پاه لغماان کاې 

معموالً يو خروار لولې له څلوهتتو تر څلور څلوهتتو منو وريجو پورې 

 اخلي او د لولو خاوند ته په پاى کې همدا مقدار وريجې ورسپاري.

( ورځو په ډنډ کې پاتې کېاږي. کاه ۹١-۶٥ډول له ) لولې په عادي

هوا يخه وي لولې نږدې دهرش ورځې او که هوا ښه يا نرمه وي، ناو د 

 پن ه لسو ورځو په لاوخوا کې پاتې کېږي.
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کله چې د لولو لمادولو معاين پاړاو  د لولو پخولو پړاو: -ب

ترسرډ لو، نو بيا د لولو پخولو مرحله پيلېږي، لاولې پاه بټاۍ کاې 

پخېږي، پخوا به يې په يو ډول ځانښړو مټونو کې پخولې چې هغه خاورا 

سخت کار وو، په هر م  کې ايله اووډ اته منه لولې ځايېدلې. ترمټونو 

الندې به يې اوربلوډ او تر معين حرارت وروسته به لولې پخېدلې، خاو 

وروسته به يې يو ډول سرخالصي ديښي کې راوتل چاې هغاو تاه ياو 

وروي، ديښش پرې له پاسه ږدي، الندې ورڅخه اوربلوي ځانښړى ځاى ژ

او د سون د هغو موادو په واسطه اور بلېږي چې )سيکه( يې ګڼي او پاه 

حقيقت کې د وريجو هغه پوټکي دي چې تېر کاال لاه وريجاو څخاه 

السته راغلي او په همدې نيت يو کال ساتل لوي دي، د بټۍ کار هم د 

او معموالً د لپې له خوا وي، که هاوا  نهال په لان په الر ترسرډ کېږي

ډهرډ يخه هم وي کوم تاثير ځکه نه لري، چې د بټۍ کار ټول له اور سرډ 

وي او داسې وي لکه سړى چې په ژمي کې دننه په نانوايي کې ناسات 

وي. په يوډ ساعت کې نږدې پن ه لس منه لولې پخېدى لاي او کاه 

مانا دا چاې پاه پن او  الرګر تکړډ وي، تر دې زياتې هم پخوالى لي،

 ساعتونو کې نږدې يو خرورا لولې پخېدى لي.

کله چې لولې په بټاۍ کاې پخاې   د لولو د وچولو پړاو: -ج

لي تر هغې وروسته يې پر داسې يوډ اوارډ ځمکاه اواروي، چاې لمار 

ولري. په لغمان کې عموماً بامونه د لولو د وچولو لپارډ کارول کېاږي، 
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و او خطرونو څخه هم خوندي وي. د ورځاې ځکه چې له کورنيو چرګان

دوډ يا درې ځله په لولو کې په دې نيت پته وهل کېږي چاې لاولې 

يوډ خوا او بله خوا واووي او لمر ته مخامخ لي. که هوا لمرينه وي نو په 

پن ه لپږ ورځو کې لولې وچېږي او که اسمان وري  وي تر دې زياات 

 وخت غواوي.

کله چې لولې وچې لي، نو بيا يې  د پايکو يا مالين پړاو: -د

پايکو ته ورووي، پايکو کې مخکې تر مخکې نوبت نيول کېاږي، پاايکو 

کې په يوډ لپه کې تر يوډ خروار زياتې وريجې ايستل کېدى لي. پايکو 

داسې يو سيستم دى چې د لرګي د يو غ  تير پواسطه چې )ل ( ياې 

اوبو د انرژۍ يا فشار بولي او د لرګي لويې پرې پکې نصب وي، دا پرې د 

پواسطه چې له يوې جښې ناوې څخه رالېوډ کېږي، تاوهږي، د ل  پاه 

تاوهدو سرډ د پايکو دوډ ستنې چې پايې يا څپېړې يې بولي له ځمکاې 

څخه د دوډ مترو په لوووالي جښېږي او بېرته هر يوډ په خپل معين ځاى 

لښېاږي، پاه کې چې د يوډ متر په اندازډ ژور وي او )بغرۍ( ياې باولي 

همدې بغريو کې د درې يا څلور منو په اندازډ وچې لولې پرتې وي او د 

څپېړو په ګوزار له دې لولو پوټکي بېلېږي او وريجې راڅرګندهږي. بيا 

دا وريجې د چج پواسطه پاکېږي، ميدډ او ناپاکې وريجاې ياوډ خاوا او 

وريجاو  پاکې يې بله خوا اچوي، د پايکو د خاوند له خوا پر يوډ خاروار

يونيم من مزد دى، د يادونې وو دډ چې او س په ټول لغمان کې ايله کاه 
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څو د ګوتو په لمار پايکوګانې پااتې وي. پاه وروساتيو کاې د اکثارو 

پايکوګانو ځاى نويو عصري مالينونو نيوالى چې د وريجو د را ايستلو 

کار يې ډهر اسانه کړى دى، خو مالين بيا د پايکو په انډول زيات مازد 

اخلي، يانې په يوډ خرورا وريجو څلور منه وريجې مزد اخلي. د لغماان 

خلک وايي چې د پايکو د وريجو په انډول د مالين وريجې بې خونادډ 

دي، ځکه چې مالين د وريجو غوو زبېتي او له من ه يې ووي، خاو د 

 مالين ښه والش بيا دا دى چې وريجې يې صفا او ميدډ په کې کمې وي.

د لولو ډولونه:  په لغمان کې د لولو بېالبېل ډولوناه په لغمان کې 

کرل کېږي، چې غټې او مهينې دواوډ پکې لاملې دي، په غټاو لاولو 

کې بنښلدهشۍ، جاپانۍ، پرګانې او پرملۍ لاملې دي او په مهيناو کاې 

سيله، بېسودۍ، باوډ يا تورلغه او پشدۍ لاملې دي، له پرګاانو پرتاه 

رو ټولو لولو کرل ياو لاان دي، ياوازې چې او س معمولې نه دي، د نو

 پرګانې د بزغلي په لان کرل کېږي او نهال نه لري.

د يادونې وو دډ چې غټې لولې د مهينو هغو په اناډول دوډ برابارډ 

زياتې خېږي. يو جريب ځمکه له يو نيم خروار څخه تر دوډ نيم خاروار 

ېږي. د پورې غټې لولې کوالى لي او مهينې بيا ددې مقدار نيمايي خ

مهينو وريجو قيمت او خوند بيا د غټو هغو په اناډول دوډ برابارډ دى، 

غټې او مهينې لولې چې په کوم نامه يادهږي وريجې يې هم په هماغه 

 نامه يادهږي.
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په لغمان کې د وريجو پخولو ډولونه:  په لغمان کې لکاه څنښاه  -٨

هار چې څو ډوله وريجې دي، دغسې په څو ډوله پخېږي هم، چې پاه 

ډول کې بيا څو نور ډولونه هم لري، چې د وريجو پخولو بېالبېلې کورنۍ 

 دي، دلته يې څو غټو کورنيو ته الارډ کوو:

په لغمان کې د وريجو د پخولو عام ډول   داوګرې کورنۍ: -الف

همدا اوګرډ دډ، چې سپينه اوګرډ ګڼل کېږي. په جوش کاړو اوباو کاې 

رهږي. دا په ټول لغمان کې عاماه پخېږي او اکثرډ غټې وريجې په کې کا

دډ او په اصطالح د لغمانيانو ملي غذا ګڼل کېږي، په پخوانياو وختوناو 

کې به سهار پخېدله خو او س تر ډهرې زياتې کچې ياوازې غرماه ياي 

پخېږي او ډهرډ کمه د لپې له خوا هم پخېږي. سپينه اوګارډ ياوډ بلاه 

ي، هر کتغ چاې ضميمه هم لري چې هغه يې په اصطالح کتغ ګڼل کېږ

ورسرډ مل وي د همغه په نامه يادهږي، لکه پيتاي او اوګارډ، مساتې او 

اوګرډ، لړومبې او اوګرډ چې )نرۍ( هم ورته واياي، لايدې او اوګارډ، 

 کورت او اوګرډ او داسې نور.

د اوګرې په کورنۍ کې مو يادونه وکړډ چې   د ناکې کورنۍ : -ب

د دواوو په نوموناو ياادهږي، خاو اوګرډ ځانته او کتغ يې ځانته وي، بيا 

اوګرډ ځانته او کتغ يې ځانته تيارهږي، يو له بله جال وي او ګډ ناه وي، 

خو د ناکې کورنۍ بيا په ترکيب کې تقريباً همداسې دډ خاو فارق ياې 

دادى چې دلته اوګرډ او کتغ دواوډ سرډ يوځاى پخېاږي.  ماناا دا چاې 
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ياې دادى چاې پار غټاو اوګرډ يا وريجې په کتغ کې پخېږي، بل فرق 

وريجو سربېرډ مهينې وريجې هم په کې کارهږي. د ناکو په کورنۍ کاې 

سبوناکه، لړومبي ناکه، پياوډ ناکاه او سارنجي ناکاه مشاهورې دي، 

سرنجي ناکه هغه ډول وريجې يا اوګرډ دډ چې کلاه لاه کوچاو څخاه 

غووي وباسي، له هغو څخه لړومبي ته ورته ماايع پااتې کېاږي، پاه 

مايع کې چې وريجې پخې کاړي، ياو ډول ترياو خوناد لاري، همدغه 

همدغې ته سرنجي ناکه وايي، سبوناکه په وچاو سابو کاې پخېاږي، 

لړومبي ناکه په لړومبو کې او پياوډ ناکه په بې غوښې پياوډ کې چاې 

 معموالً له وچو پيازو جووډ وي.

په ټول لغمان کې معموالً يو ډول لوله پخېاږي، چاې  لوله: -ج

په غريبو ودونو او خيراتونو کې پخېږي. د غټو وريجو او مياو ياو اکثرډ 

 ګډ ترکيب وي، د لولې نور ډولونه په لغمان کې زيات باب نه دي.

لکربته معموالً له مهينو وريجو پخېږي،  د لکربتې کورنۍ: -د

په لغمان کې دوډ ډوله لکربته باب دډ، ياو هغاه ډول لاکربته چاې 

ې لي اوله پاسه پرې بورډ ودووول لي صافې کړې سپينې وريجې تيار

او بل هغه ډول دى چې له پاسه پرې د ګووې ميدډ ګاي ياانې لاکرډ 

ودووول لي، لکربتې لغمان کې اکثرډ په روژډ ماتي او چرګ باانښونو 

کې پخېږي او کله کله که عاجال مېلماناه پيادا لاي او د غوښاې د 
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ه تيارډ کاړي، د پيداکېدو امکان کم وي، نو په  عاجل ډول ورته لکربت

لغمان لکربته ډهرډ مشهورډ دډ، چې سندرغاوي يې هم ارمان کوي، د 

تښاب غياث استاذ چې ځان د لغمانيانو خورى بولي، د لغمان د لکربتو 

 ډهر ارمانجن دى او وايي:

 نه به هغه لکربتې وخورو مينه –نه خو به بيا لغمان ته الو لو 

او بازارونو کې معموالً هغاه په لغمان کې په کورونو   پلوونه: -ها

ډول پلوونه پخېږي چې ډهر عام دي، صافې کړې وريجې )سپين پلاو(، 

سبزي پلو، دمپخ او قابلي پلو، دا ډول پلوونه د لغمان پاه باازارونو پاه 

تېرډ بيا په مهترالم ښار کې پخېږي. هر ډول پلو د هېواد د نورو بازارونو 

د هېواد هر وګړي تاه پاه هار  په انډول ارزانه دى. په همدې هيله چې

 ګوټ کې هر ډول پلوونه ورسېږي، دا ليکنه پايته رسوم.
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 پټه خزانه: تر عظيم الشان قرآن  وروسته

 

))پټه خزانه((، په پتتو ادبياتو کې هغه خورا مهم، تاريخي او ادباي 

اثر دى، چې په ټولو پتتو اثارو کې پتتنو ته بل هې  ادبي اثار دومارډ 

تت او تقد س نه لري، لکه پټه خزانه. قرآن   عظيم الشان منتت، ګران

چې د ټول بشر د نېکمرغۍ او د ټولو مسلمانانو لپارډ تر تصاورډ پورتاه 

جامع خدايي کتاب دى او ټول بشر ته د لمار د رڼاا حيثيات لاري او 

پتتانه د قرآن   پر تقد س، سپېڅلتيا او روښانتيا تر هر چا زيات باوري 

که تر قرآن   عظيم الشاان او څاو ناورو ماذهبي  او ګروهمن دي، خو

کتابونو وروسته په عامه روښنفکري پتتني ټولنه کې د کوم کتااب د 

ګرانتت، تقد س او درناوي ارزونه، پرتلنه او تلنه کوو، نو بيا خاو هاې  

کتاب هم د )پټې خزانې( مقابلاه ناه لاي کاوالى او ناه دې سارډ د 

لي. ددې ګرانتت علات څاه  ګرانتت او محبوبيت په تله تلل کېدى

دى؟ ولې ټول ولس ورته د تقد س په سترګه ګوري؟ او بيا هغاه ولاس 

چې له ځينو خاصو مذهبي او عقيدډ يي ارزښتونو پرته پر بل هې  لي 

په اسانۍ تواف  نه کوي، ولې )پټه خزانه( مني؟ ولې يې درناوى کاوي؟ 

کاوي، هار  ولې پرې متف  دي؟ ولې ترې خوند اخلي؟ او ولې پرې باور
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کله که مو دا او دهته ورته پوښتنې مطرح کړې او معقول ځوابوناه ماو 

زانه( د څاو لاکمنو ))ليکوالاو(( ورته پيداکړل، کېدى لي پر )پټه خ

لکونه راته خپله ځواب لي. زډ نه غواوم دلته د ځيناو ناورو ښااغلو 

ليکوالو په لاان د )پټاې خزاناې( پاه اوډ تااريخي، ژبناي، ادباي او 

ژيک داليل راووم او د هغو لپارډ ګو لمېر اخ ونه د مالتړ پاه کرونولو

توګه کتار کړم، يوازې له خپل ليد لوري غاواوم پاه عاام ډول د پټاې 

 خزانې د حقانيت، ماهيت او ارزښت په اوډ خپل نظر څرګند کړم:

 

)پټې خزانې( په حقيقت کې د   د پټې خزانې تاريخي ارزښت:

لفين پيدا کړل، ددې مخاالفتونو ياو خپلې ښکال له امله يو لمېر مخا

غ  علت دادى چې په )پټه خزانه( کې د جهاان پهلاوان اميار کاروو 

سوري يولعر  )وياونه( راغلش، دا لاعر د تااريخي قادامت لاه مخاې 

ها ق( کال ته رسېږي، ددې لعر له امله د پتتو ادبياتو د الساته ۶۹۳)

د فارساي ژباې لاه راغلي ليکلي لعر نېټه د ګاونډيو ژبو په تېرډ بياا 

کاله( دمخاه ۶٥١لومړي السته راغلي لعر څخه نږدې يوډ نيمه پېړۍ )

ځي. د ايران يو لمېر فارسي ژبي ليکوال وو چې د فارسي ژبې د بډايه 

ادب له مخې په سيمه کاې د فارساي ژباې د تفاوق روحياه پاالي او 

افغانستان هم د خپلې ژبې او فرهنګ د نفوذ ساحه )!( ګڼي، د پتاتو 

ې او ادب دا تاريخي قدامت او قوت نه لو زغمالى، نو ځکه ياې پاه ژب
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عمومي ډول له پټې خزانې او په خاص ډول له دې لعر سرډ حساادت 

او حساسيت وښود او ورو ورو يې پر پټه خزاناه د ))جعال او تاذوير(( 

تورونه پورې کړل. يانې ددې تورونو اساسي سرچينه د ايران ملتپاالي 

وو. دوى ددې کاار لپاارډ پاه لاومړي ګاام کاې پاه او ژبپالي ليکوال 

افغانستان کې يو څو فارسي ژبي ليکوال د پټې خزاناې مخالفات تاه 

راوپارول او بيا د وخت په تېرهدو سرډ يو څو ))پتاتانه ليکاوال(( هام 

 ددې لړۍ برخوال لول.

 

په مجموعي ډول ټول افغانان   د پټې خزانې سياسي ارزښت:

ه چې د عالماه اقباال پاه ويناا د اسايا زوډ او په ځانښړي ډول پتتان

تشکيلوي، په وروستيو، درې، درې نيم سوو کلونو کاې لاومړى د ياو 

محلي او ورپسې بيا د يو ملي حکومت خاوندان لول او لاه دې سارډ 

سم له ځينو ګاونډيو هېوادونو سارډ د سياساي رقابات ترڅناګ پار 

هېوادوناو او فرهنښي سيالۍ هم اخته لول، نو د يو لامېر ګاوناډيو 

قومونو سياستوال او ليکوال چې افغانان او په تېرډ بيا پتتانه ياې د )) 

يو وحشي او يرغلښر(( )!( قاوم پاه توګاه معرفاي کاول، د پتاتنو د 

فرهنښي لتمنۍ راسپړل او ځلول ورته د زغملو ناه وو، دوى غوښاتل 

چې فرهنښي محکوميت د سياسي محکوميت وسيله کړي، نو پاه دې 

د پټې خزانې، فرهنښي، ادبي او علمي ارزښات لاه سياساي خاطر يې 
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انښېرنو پر بنس  يې د )پټې خزاناې(  هغو سرډ مخلوط کړ او د سياسي

 مخالفت ته راودانښل.

څرنښاه چاې د پټاې خزاناې   د پټې خزانې متني ارزښات:

ليکوال ) محمد بن داود هوتک( يو پوخ، فطاري، کسابي او مسالکي 

وتک د دربار منلش منشي و، ناو پاه خاورا ليکوال و او د لاډ حسين ه

( ٥١دقت او انتظام يې د تاريخي تسلسل او اخ ونو په ښودلو سارډ د )

تنو په ګډون د لاعرانو تذکرډ ترتيب کړې دډ او د يو ښه، پوخ او کارډ 

متن په تر  کې يې هغوى معرفي کړي دي، نو د متن دغې ښاکال هام 

يې پر هغه وخت داسې پخه ځينې منفي باف ليکوال راپارولي چې ولې 

تذکرډ ليکلې دډ. دوى په عام ډول د پتتنو او په خاص ډول د ) محمد 

بن داود هوتک( پر استعداد لک ښکارډ کوي چې پتتانه! هغه وخات 

 او داسې کتاب!!؟

دوى دهته پام نه کوي چې تر همدې تذکرې څخه نږدې اووډ ساوډ 

ې(( په لان يو مهم اثار کاله دمخه د غزنويانو په دربار کې د ))لاهنام

ليکل کېدى او زوې افسانې په نظم کېدى لي، په دې دربار کې پر يوډ 

وخت لاوخوا )دوډ نيم سوډ( ليکاوال پالال کېادى او د لاعرونو پاه 

لسښونو دهوانونه رامن ته کېدى لي، خو د هوتکيانو په دربار کاې دې 

او هام يو محمد هوتک ددې استعداد نه پيدا کوي چې يوازې د تېارو 

مهالو لاعرانو يوډ تذکرډ ترتيب کړي؟ ځکه چې د دوى په نظر دا قاوم 
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د فرهنګ او ادب پن ونې استعداد نه لري!؟ که چېرې پټه خزانه د ياو 

څلور پن و لاعرانو له ګډو وډو سوانحو جووډ واى نو بياا خاو کېادى 

لول چا پرې انتقاد نه واى کړى. او س د پټې خزانې )منتقدين( د خپل 

داد له ليد لوري د پټې خزانې متن ګوري، دوى فکر کوي چې ولې استع

دومرډ پوخ متن؟ که هر ))نقاد(( د خپل استعداد له زاويې څخه د بال 

ليکوال اثر ته وګوري، نو بيا خو د ډهرو نړيوالو ليکوالو پر اثارو هم لک 

کوالى لو، ولې هومر؟ ولې هوګو، ولې بلزاک، ولې ټاګور، ولې خولال 

 ې نورې ډهرې ولې ولې.او داس

 

په يوډ ادبي اثر کاې د   د پټې خزانې اروايي ارزښت او اغېز:

ليکوال او لوستونکي ترمن  يوډ پټه رابطاه وي، د همادې رابطاې پار 

بنس  د دواوو فکري او اروايي اويکې ټېنښېږي، دا رابطه پاه حقيقات 

 کې د هغه )صداقت( بيان دى، چې ليکوال يې په خپل اثر کې ووانادې

کوي. هر څومرډ چې د ليکوال په اثر کې د صداقت او رښتينولۍ جوهر 

زيات وي، په همغه اندازډ د ليکوال او لوستونکي رابطه زياته ټينښېږي 

او نږدې کېږي، که ليکوال په خپل اثر کې د صداقت پرځاى د مفاهيمو 

په انتقال کې له تصنع، تکلف او لفظاي درغلاۍ څخاه کاار واخلاي، 

يې يو ځل اثر ولولي، بيا به يې هم ولولي خو هېڅکله به  لوستونکش به

يې زوډ ته الرډ پيدا نه کړي، په همدې وجاه تکلفاي، تصانعي او ناږډ 
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اکتسابي ليکوال کامياب ليکاوال ناه دي او ناه هام هېڅکلاه عاام 

محبوبيت پيداکوالى لي. ادبي اثر داسې يوډ پديدډ نه دډ چې څاوک 

م د کرډ کتنې پاه لاان علام دى چاې يې په زورډ پر چا ومني او نه ه

ځينې کرډ کتونکي په پاى کې يو حکم صادوري. زډ وايم چې پاه پټاه 

خزانه کې کوم قوت موجود دى چې پر عام ولس او پاه تېارډ بياا پار 

ليکوالو يې ځان د تقد س تر سرحدډ منلاش دى؟ ناه محماد بان داود 

ي ) د پټې هوتک ) د پټې خزانې مولف( او نه هم پوهاند عبدالحش حبيب

خزانې لارح( کوم زور درلود او نه هم د پټاې خزاناې تار لااډ د زور 

لتکرې والوې وې چې پر خلکو يې ومني. زما په فکر په دې اثار کاې 

صداقت، د ليکوال احسا س، عواطفو د ليکاوال لاه فناي قاوت سارډ 

ملښري کېږي او په پاى کې اثر هغومرډ قوت پيداکوي چې ان د خلکاو 

سپېڅلي ادبي اثر په توګه حکومت وکړي. د دنيا په ټولاو  پر زوونو د يو

ادبي اثارو کې دا خبرډ تراوسه نه دډ پېته لاوې او حتاش دا باه ياوډ 

معجزډ وي چې يو څوک يا ليکاوال دې نان کېناي، درې ساوډ کالاه 

وواندې د يوډ بل ليکوال په نوم دې تذکرډ وليکي او هغې کاې دې بياا 

ېالبېلو دورو کې د هر پاړاو لاه تااريخي او ان تر يو زر کلونو پورې په ب

اجتماعي حاالتو سرډ سم ليکوال او ادبي بهير داسې معرفي کړي، چې 

د خلکو پر زوونو دې د نورو ټولو ادبي اثارو په اناډول زياات حکومات 

 وکړي. 
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که موږ فرضاً د يو څو لېبو لپارډ دا فرضيه ومنو نو بيا خو دغه بال 

وتکه هم د زياتې ستاينې او لاباسۍ وو دى ليکوال تر محمد بن داود ه

چې په للمه پېړۍ کې داسې يو اثر ليکالى لي چې د پېړيو پاه بهيار 

کې د يوې ژبې مطرحو لاعرانو ته لعرونه هم منساوب کاړي، ادباي 

ژوند، مبارزې او وياوونه هم ورپه برخه کړي او بيا نور ليکوال، سياساي 

 تائيد کړي. او ادبي تاريخونه هم ددې ليکوال خبرډ

تراوسه پورې د بشر د ادب تاريخ په ټولاه دورډ کاې دا ډول ادباي 

معجزډ چا نه دډ تخلي  کړې، هو داسې لوي چې يو لاعر يا ليکوال د 

بل نومورکي، نومور، مړ يا ژوندي لاعر يا ليکوال کالم پاه خپال ناماه 

کړى وي، خو دا ډول غال هم ډهرډ ژر رسوا لاوې دډ، خاو دا بال ډول 

و س کار چې څوک دې خپل اثر بل چاته منسوب کړي او خپله دې معک

 ترې دفاع هم وکړي، په ادبي تاريخ کې يې بېلښه نه لرو.

 

د پټاې خزاناې    پټه خزانه د هغې انډول، بديل ياا مثال:

مخالفين چې پر پټه خزانه يې متضاد لکونه څرګند کړي دي، د هغاو 

خزانې ته ورتاه ياو بال لپارډ به يو منطقي دليل دا واى چې دوى پټې 

تاريخي اثر يا تذکرډ جووډ کړې واى، تر هغه وروسته يې پر خلکو منلې 

او بيا يې له پټې خزانې سرډ پرتله کړې او خلکو ته يې ويلي واى چې دا 

دى د دا ډول ))جعلي(( اثارو ليکل او پر خلکو يې منل ګاران کاار ناه 
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، نو بيا دې د پټې خزانې دى. که دا کار يوډ يا دوو ليکوالو نه لو کوالى

ټول مخالفين، په ښکارډ او پټه سرډ ناست واى پاه لاپو، ميالاتو او 

کلونو دې کار کړى واى او بيا دې خپل السوند )سند( خلکو ته وواندې 

کړى واى او ولې ډهر وخت او ډهر کلونه؟ ځکه د يو ))جعلي(( اثر لپاارډ 

حسا س او عواطفو پاه خو ډهر وخت ته اوتيا نه لته، هغه خو د تخيل، ا

زور نه رامن ته کېږي، بلکې فکر، مهارت او چل ول ته ضرورت لري، نو 

د پټې خزانې ټولو مخالفينو بايد د زياتې انرژۍ د لښولو پرځاى دا کار ژر 

تر ژرډ ترسرډ کړى واى. د منفي بافانو او لکاکانو دا خاصيت دى چاې 

ک ښاکارډ کاوي، تر خپل فکر او استعداد پورته اثر باندې ضارور لا

مشرکينو به پر قرآن  کريم هم لک کاوډ، د قرآن  کريم ايتونه به ياې 

له لاوري پاه  )ج(لعر باله او ځينو به سحر و جادو. کله چې د لوى خداى

همدې اوډ د ) انا اعطينا...( ساورة ناازل لاو او لاه مشارکينو څخاه 

 وغوښتل لول چې تاسو ددې کالم معادل يا مثل جوو کړ ، نو هغاوى

چې هر څومرډ زور وواهه څه يې ونه کړاى لول نو تر هغه وروسته ياې 

کالم دى، نو پټاه خزاناه خاو د  )ج(بيا اعتراف وکړ چې دا واقعاً هم د اهلل

بشر د ذهن يوډ راټوله کړې ادبي تاذکرډ دډ، ناو د پټاې خزاناې ټولاو 

مخالفينو ته يو چيلنج دى چې په انفرادي يا ډله ييز ډول دې ته ورتاه 

 اثر رامن ته کړي. يو
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پر يوډ لي باندې لاک   پټۀ خزانه، د لک او ثبوت مقابله:

ښکارډ کول اسانه دي، خو د هغه پر وواندې د ثبوت وواندې کاول بياا 

هغومرډ اسانه نه دي. پر پټه خزانه هم لک ښکارډ کول اسانه کار دى، 

لکه چې دا لکونه د هر لکاک له خوا لوي هم دي، خو د خپل لک 

ت لپارډ يوډ هم غو  ثبوتونه نه دي وواندې کړي، د لکاکانو پار د اثبا

وواندې هم چې کوم اسناد او داليل وواندې لوي هغه هم لکاکانو ته 

د منلو وو نه وو هغوى پر هغو بيا هم لک ښکارډ کړى دى. خو زما پاه 

نظر پټه خزانه خپله يو ثبوت دى، يو لتوالش او موجوديت دى، د ثبوت 

 ثبوت وواندې کول څه مانا نه لري.له پاسه بيا 

په طبيعت کې ډهر رازونه اچولي، له هغو رازونو څخه يو  )ج(لوى خداى

دادى چې )) هر سړى پيدا دى خپل خپل کار لرډ که نه((  يو څوک باه 

کار کوي بل به نيوکه کوي، يو څوک به يو اثر ليکي بل باه پارې نقاد 

وند وي او بل پرې لاک کوي، يو څوک به د ښه خوى او ښو اخالقو خا

کوي او وايي به چې دا چلند يې د قوت د نشتوالي له امله دى، په اصل 

ماهيت کې داسې نه دى، يو څوک به ښه صادق مسلمان وي، بال باه 

مناف  او ليطان وي، يوډ خوا به ح  وي بله خوا به بطالن وي او ژوند 

 .به ترپايه همداسې د متضادو لوريو په مقابله کې روان وي

پټه خزانه هم دغسې يو ثابت حقيقت او واقعيت دى، په دې لړ کې 

لکاکان هم ح  لري دخداى)ج( د پن ول لوي طبيعت مطاب  خپال 
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لک ښکارډ کړي. ځينو ليکوالو د رحمان بابا د ژوند او مرګ د کلوناو 

په باب لک ښکارډ کړى او هغه يې سم نه دى بللش او په دې بااب ياو 

م کړي، دا چې رحمان بابا پر کوم کار ماړ دى او لمېر ليکوالو ليکنې ه

پر کوم پيدا؟ دا ددې مانا نه لري، چې د رحمان بابا له لاتوالي منکار 

لو، د رحمان بابا د لعرونو لتوالش خپله د رحمان بابا د اثبات لپاارډ 

کفايت کوي، نو د پټې خزانې د اثبات لپارډ هم غ  دليل پاه خپلاه د 

قل او فکر خاوند ترې انکار کوالى نه لي. هغې متن دى چې د سالم ع

ځينو ليکوالو او په اصطالح ))تېزبينو(( ليکوالو دا د ځاان د تبلياغ او 

اطراح لپارډ يوډ ښه وسيله ګڼله چې پر يو مشهور اثر، پر يوې مشهورې 

تاريخي پېتې او يا مطرح ليکوال وپېچي، پر هغو لک ښکارډ کاړي او 

 ځان مطرح کړي.

پېتور کاې غوښاتل د خولاال باباا د زوکاړې د  يو وخت موږ په

څلورسومې کاليزې په وياو يو علمي سيمينار جوو کړو، د سيمينار تار 

جووولو وواندې د سيمينار د مقالو د وهش لپارډ يو بورډ يا جرګاه ګاۍ 

جووډ لوې وډ، په جرګه ګۍ کې يو تن مطرح ليکوال وويل زډ غواوم د 

کال ليکنه وکړم، دډ وويل زما د ليکنې خولال بابا د ژوند يانې تولد پر 

عنوان دى: خولال بابا پر کوم کال پيدا دى؟ يو زرو دوډ ويشت که ياو 

زرو يوويشت؟ دډ وويل ما سرډ ګو لامېر داساې داليال، مادارک او 

اسناد لته  دا ثابتوي چې بابا پر يو زرو يوويشت کې پيدا دى نه په ياو 
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وډ اتفاقي موضوع دډ او واضاح زرو دوډ ويشت ها ق کې. موږ وويل دا ي

دډ، ضرورت نه لته چې پر دې ليکنه ولي، د بابا د ژوناد او اثاارو پار 

هغو اوخونو بايد خبرې ولي چې تراوسه ال مبهم دي او څېړنې ته اوتيا 

لري، خو ليکوال صيب بيا ټينښار وکړ څوک وايي چې د خولال باباا د 

ې يو ځل زماا مناابع او ژوند کال اتفاقي دى؟ هې  اتفاقي دى نه، تاس

اسناد وګور  بيا به مو باور پرې رالي، پرهږد  چې موږ لوستونکو تاه 

واقعيت وايو، کله چې ليکوال پر خپلې خبرې تر حدډ زيات ټينښار وکړ، 

نو ماته هم يو څه غوصه راغله ما ورته وويل: د خولال بابا په بااب تار 

 ټولو کرډ، معتبرډ او باوري اسناد کوم دي؟

 وويل خپله د بابا اثار. نو ما وويل کله چې خپله بابا وايي:دډ 

چې زډ راغلم په ميان(( نو بياا __ )) د هجرت زر دوډ ويشت سن و 

ته څوک يې چې د بابا د ژوند په هکله خپله د بابا خبرډ رد کاړې، دې 

 سرډ زموږ بحث نور پاى ته ورسېد.

رډ کول او نو او س راځو خپلې خبرې ته چې پر يوډ لي د لک ښکا

د هغه لپارډ د يو څو مرتبو او نا مرتبو، وواندې او وروسته داليلاو راوول 

او د عادي لوستونکو د ذهنونو ګډوډول اسانه کاار دى، خاو د خپال 

 ناسم لک اثباتول سادډ کار نه دى.
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پټې خزانې په پيل کې    د پټې خزانې له مخالفينو څخه يو:

بهرني مخالفين درلودل، وروساته د سياسي او کلتوري سياليو له امله 

وروسته بيا د مخالفتونه په کورنۍ کچه هم څرګند لول، خو د کورنيو 

مخالفينو د مخالفت علتونه ډهر زيات سياسي او کلتوري نه وو  اکثرډ د 

حقارت له رواني عقدو او په فرهنښي چاپېريال کې د سالم رقابات لاه 

امله پيادا لاول. د کورنياو الرې لوو لهرت او مقام ته د نه رسېدو له 

مخالفينو سرخېل ښاغلش قلندر مومند دى چې په پتتنو ليکوالو کاې 

نسبتاً پام وو مقام لري. دقلندر مومند د لهرت يوډ لويه وجه همادا د 

پټې خزانې مخالفت دى، سرډ له دې چې هغه په لاعر، لناډډ کيساه، 

ددډ تنقيد او تحقي  کې هم مشهور دى، خو په دې هارډ برخاه کاې 

همعصرډ داسې نور پتتانه ليکوال وو چې له قلندر مومند څخاه ياې 

اول مقام نيولش و او زيات لهرت ته رسېدلي وو، د بېلښې په توګه کاه 

څوک د غزل نوم اخلي، نو د حمزډ بابا، که د تحقي  نوم اخلي نو کامل 

مومند، که د لنډې کيسې نوم اخلي نو مهدي پاچاا او کاه د انقالباي 

وم اخلي نو د اجمل خټاک نوموناه ياې اول پاه ذهان کاې لاعرۍ ن

راګرځي. قلندر مومند ته ددډ د فرهنښي لخصيت د خړوب او مطارح 

کېدو يوازينۍ الرډ همدا ))تنقيد(( پاتې وډ. نو دډ بايد داسې يو څه تاه 

ګوتې ورووې واى چې ددډ د فرهنښي لخصيت د لهرت غوښاتنې دا 

ومند دا پټه تلوسه هغه وخات د غريزډ يې خړوب کړې واى. د قلندر م

م( کاال کابال کاې د ۶۳۱۱ل، ۶۹١٥فوران حالت ته ورسېدډ چې پر )
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خولال بابا په ياد جوو لوي نړيوال سيمينار ته رابلل لوى و، دا هغاه 

( کالاه ٠٥مهال و چې د پټې خزانې له لاومړي چااپ څخاه ناږدې )

ش تېرهدل، ددې سيمينار علمي مشري د لوى اساتاد عالماه عبادالح

حبيبي پر غاوډ وډ. دې سيمينار ته پر قلندر مومند سربېرډ حمزډ بابا او 

څو نورو ليکوالو ليکنې وستايل لوې، لوى استاد پوهاند عالمه حبيبي 

چې نه يوازې د افغانستان، بلکې د ټولې سيمې په کچه يو لوى عالم و، 

ر هم زيات وستايل لو او درناوى يې ولو، قلندر مومند په دې سيمينا

کې ددډ له خپلې توقع او لان سرډ برابر ونه ځلېد، نو له همدې ځاياه 

دډ د داسې يو ناسم رقابت الرډ ونيوډ چې پخوا يې دومرډ جوش ناه و. 

دا وخت د قلندر مومند د قلم نوکه او ذهن د )استاد حبيبي( لوري تاه 

واوښتل او په دې کې يې لومړى کتاب چې لوى استاد پارې حالايې، 

و لرحې ليکلې وې هغه )پټه خزانه( وډ، نو همدا کتاب هدف تعليقات ا

يا ټارګې  لو، ولې پټه خزانه هدف لوډ؟ ولې د حبيبي صاحب خپال 

تاليفات تر بريد الندې رانغلل؟ ددې پوښتنې ځواب دادى چې د پټاې 

خزانې د ترديد لپارډ ال تر دې دمخه بهرني ذهنيت کار کاوډ، هغوى هم 

ي لکاک هم يو بهرني مالتړ تاه اوتياا لرلاه، يو کورني لکاک او کورن

مشترکې ګټې د دوى د ګډې همکارۍ سابب لاوې. ښااغلي قلنادر 

مومند تر هغه وروسته پر پټه خزانه څاو انتقاادي ليکناې وکاړې او د 

 پېتور په چاپي خپرونو کې يې خپرې کړې.
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قلندر مومند نږدې لل کاله پر پټه خزانه ))تحقي  او تنقيد(( وکاړ 

اى کې يې )) پټه خزانه فش الميزان(( کتاب چاپ کړ، هغه وخات او په پ

چې لوى استاد عبدالحش حبيبي ژوندى و، نو د پټې خزانې د بهرنيو او 

کورنيو لکاکانو د لکونو په اوډ يې خپل مستند داليل وليکل، دلاوى 

استاد تر مړينې وروسته قلندر مومند ته الرډ نورډ اوارډ لوډ، وروساته 

هغه ليکوال په تېرډ بيا د پېتور ځينې ځوان ليکوال چاې دډ يو لمېر 

ددډ پر چاپېريال راټول وو او په يو نه يو ډول يې دډ د لخصيت په ودډ 

کې رول درلود، په زوډ نا زوډ ډول د قلندر مومند فکر تعقيب کړ، خو بيا 

هم په پېتور او کويټه کې ډهر نور داسې ليکوال وو چې د قلندر مومند 

خالف يې ليکنې وکړې. ښاغلي همېش خليل د قلندر مومند  د نظرياتو

د )) پټې خزانې فش الميزان(( په ځواب کې د )) تول پارسنګ(( په نامه 

يو مستقل اثر وليکه. د پټې خزانې د مخالفت لړۍ په پاى کې د ابتازال 

داسې يو حالت ته ورسېدډ چې ان ځينې داسې کسان چې اصالً يې په 

ځل هم پټه خزانه لوستې نه وډ، هغوى هم د پټې  خپل ټول عمر کې يو

خزانې په اوخ خپل نظرونه څرګند کړل. يوډ ورځ له پېتورډ )ټل( ته په 

يوډ مشاعرډ کې د ګډون لپارډ روان وو، د کوزې پتتونخوا ياو ځاوان 

ليکوال له ما څخه وپوښتل )) يون صاحب دا د پټې خزانې په باب ستا 

يې څخه دې مطلب څه دى؟ دډ وويل مناې رايه څه دډ؟(( ما ويل له را

يې که نه؟ ما وويل زډ يې ومنم که ونه منم هغه خپله داسې يو اثار دى 

چې ځان يې پر خلکو منلش او بل دا خو څه د عقايدو مسله نه دډ چاې 
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که څوک يې ومني نو له ګناډ به خالص لي او که وياې ناه مناي ناو 

دى خو واقعيت په خپله  ګناهکار به لي. منل نه منل دهر چا خپل کار

واقعيت دى. دډ وويل بيا هم مطلب مې همدا و. ما ويل ستا راياه څاه 

دډ؟ دډ وويل زډ خو يې مخالف يم. ما ويل پټه خزاناه دې لوساتې؟ دډ 

وويل نه جي! ما ويل چې لوستې دې نه دډ نو بيا مخالف يې په څه يې؟ 

ه مني که نه ما دډ وويل: دا قلندر صاحب او نور چې کوم دي، هغه يې ن

ويل ... ما وويل د واقعيت خبرډ بېله دډ او د منلو يا نه منلو خبرډ بېلاه. 

ما ويل اسالم د خداى)ج( يو کامل دين او قرآن  د خداى)ج( اساماني 

کتاب دى، بيا يې هم د نړۍ نا مسلمان وګړي او همدارنښه ياو لامېر 

ري چې اساالم او مناف  مسلمانان عمالً نه مني نو دا خو ددې مانا نه ل

قرآن  کې نيمښړتيا دډ، نيمښړتيا خپله زموږ په ذهن کې دډ. پټه خزاناه 

يو واقعيت دى چې پټېدالى نه لي، د منلو او نه منلو خبرډ د هغاې د 

 واقعيت مانع کېدالى نه لي...

د قلندر مومند ترڅنګ يو لامېر ناور ليکاوال چاې د هغاه الرډ 

فرهنښي کارو هڅې په وسايله د  تعقيبوي، هغوى له معقولې الرې او د

لهرت او مقام لووو پړاوونو ته نه لي رسېدالى، نو دوى دا الرډ غاورډ 

ګڼلې چې داسې يو ادبي اثر ته ال س وغ وي چې هغه د خلکو زوونو ته 

الرډ پيدا کړې وي، دوى فکار کاوي پاه دې کاار سارډ باه د خلکاو 

و پر ضاد ليکناه حساسيت راوپارهږي او زموږ ليکنه به ولولي، بيا به م



 نيمه پېړۍ يون/ خوشال په خپل ايډيال 

01000 
 

وکړي او که ځواب رانه کړي نو بيا به ووايو ګورډ چې زموږ داليل پاخاه 

وو چا يې ځواب ونه لو ويالى. دا ډول ليکوال چې د لهرت د فقر پار 

غريزې اخته دي، په هر ځاى کې لته  په جالل اباد کې يو ځوان عادي 

جريادډ  او مبتدي ليکوال په يوډ نوې راوتې سيمه ييزډ مهالنۍ عاادي

کې پر يوډ ډهر پاخه او مطرح ليکوال په دې نيت بې ځايه، نامعقولاه او 

له واقعيت څخه لرې انتقادي ليکنه وکړډ چې مطرح ليکاوال باه ياې 

ځواب ووايي او دې سرډ به ))منتقد(( او ))جريادډ( دواوډ لاهرت تاه 

ورسېږي او په پين وو کې به ياد لي. خو مطرح ليکاوال هغاه ليکناه 

بيزډ وګڼله او هې  ځواب يې ور نه کړ، يو بال ليکاوال ورڅخاه ډهرډ با

وپوښتل چې د هغه ليکنې ځواب دې ولې ور ناه کاړ؟ هغاه وويال: دا 

ځوانان دي، دوى د لهرت غريزې پسې اخيستي، زډ نه غواوم په خپل 

ځواب دوى خپل هدف ته ورسوم. دا مسله همداسې غلې پاتې لاوډ، 

هغاه مطارح ليکاوال څخاه بتانه  څه مودډ وروسته هغو ځوانانو له

وغوښته. نو د پټې خزانې د کورنياو مخاالفينو ياوډ غټاه ساتونزډ او 

ناروغي همدا دډ چې د لهرت غريزې پسې اخيستي دي. کاه ماوږ د 

ښاغلي قلندر مومند ټول ليکلي اثار سرډ وارزوو نو راته معلومه به لي 

اجمل خټک  چې هغه په غزل کې د حمزډ بابا، په انقالبي لاعرۍ کې د

او په تحقي  او تاريخ ليکنه کې د کامال مومناد او اساتاد عبادالحش 

حبيبي مخکتي نه لوډ زغمالى. د ارواپوهنې له نظرډ هغاه الاخاص 
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چې د ژوند په يو لړ سياسي، ټولنيزو او فرهنښي چارو کې ناکاام او ياا 

هم تر خپلو محسوسو او نامحسوسو سياالنو پاتې رالاي، معماوالً پار 

کرکترونو بدلېږي، هغه ليکوال چې په ليکوالۍ کې د تخليا  او منفي 

تحقي  په دواوو برخو کې پام وو او مطلوب پرمختګ ونه کړي معماوالً 

درهيمه الر )تنقيد( غورډ کاوي. کلاه کلاه بياا دا تنقياد د اصاالح او 

الرښوونې پر محور راڅرخي، خو کله کله بيا د منفي باافۍ د نااروغۍ 

ثبتې پديدې ته ضرور د لک او ترديد په ساترګو ښکار لي او هرې م

ګوري، ښه کرډ کتونکش همغه دى چې يو اثر مخکې تر مخکاې د ښاه 

والي او بدوالي د ټاکلې فرضيې له مخې ونه رازوي. يانې فرضيه مخکې 

تر مخکې قيد نه کړي، چې حتماً به دا اثر ښه ثابتوم يا بد او کمازورى. 

مغسې يې وارزوي، خپل لخصي نظر ښه الرډ دادډ چې اثر څنښه دى ه

او عواطف په کې دخيل نه کړي. زډ فکر کوم چې قلندر مومند مخکاې 

تر مخکې د پټې خزانې په اوډ د )رد( فرضيه ټااکلې وډ او خپلاه ټولاه 

انرژي يې د همدې )رد( لپارډ راټوله کړې وډ. د قلندر مومند د ليکناې 

لل کاله د هغه اثار د  تر لا څه رواني مشکالت پراته وو، چې دډ نږدې

ترديد لپارډ کار وکړ چې محمد هوتک هغه په دوو کلونو کې ليکلاش و. 

کېدى لي محمد هوتک د پټې خزانې پر ليکلو دومرډ نه وي په تکليف 

 لوى لکه قلندر مومند يې چې په ترديد کې په تکليف لو.
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قلندر مومند په خپله ليکنه کې په اصطالح له نجومي علام څخاه 

اخيستې او په اصطالح له بېالبېلو جنتريو يې استخراج کاړى  هم ګټه

 چې د پټې خزانې د متن په پاى کې يوډ راغلې نېټه غلطه ثابته کړي.

محمد هوتک په پټه خزانه کې ليکي: )) کتاب تمام سو، پاه ورځ د 

( هجري په قنادهار کاې او مولاف ۶۶١٠( د لوال المکرم )٠١جمعې )

 سو الحمدهلل حمداً کثيراً((محمد هوتک هم فارغ البال 

( د جمعې ورځ نه ٠١خو قلندر مومند په دې نظر دى چې د لوال )

دډ، له همدې پورتني ټکي سرډ په ارتباط کې د ښاغلي قلندر مومند د 

 يوې مرکې يو ټکي ته ستاسو پام را اووم.

د قلندر مومند تر وفات نږدې درې کاله ووانادې، ښااغلي حنياف 

در مومند سرډ يوډ مرکه کړې وډ، دا مرکاه همغاه خليل له ښاغلي قلن

مهال له پېتورډ خپرهدونکې )وحدت( ورځپاڼه کې چاپ لوې وډ. پاه 

دې مرکه کې ښاغلي حنيف خليل له ښاغلي مومند څخه پوښاتلي وو 

چې ستاسو د پيدايش کال کوم دى؟ هغه ورته په ځواب کې ويلاي وو 

ځکه چې هغه  وخت ماور و ))... زما د پيدايش کال ماته معلوم نه دى، 

پالر د پيدايش کال نه ليکه او که چا ليکه هم نو په يوډ کاغذ کې به يې 

ليکه بيا به يې د قرآن  لريف په من  کې ايتودډ، نو پاه دې وجاه زډ 

 تاسو ته د خپل پيدايش کال سم نه لم ښودالى((
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او س دلته د خپل پيدايتت د کال په اوډ دومرډ بې تفاوته او ياا ناا 

برډ دى، نو بيا کوم داليل او مهم عوامل وو چې دى يې دهتاه هڅاوډ خ

چې درې درهنيم سوډ کاله دمخه له ناورو سارډ د ورځاو او سااعتونو 

کاال د لاوال  (ها ق۶۶١٠)حساب، هغه هم په خپله خوښه وکړي؟ پر 

( د جمعې ورځ وډ او که نه وډ؟ دا او دې ته ورته پوښتنې سړي تاه ٠١)

ه خپله د لکاکانو پر نظروناو او لاکونو لاک ددې الرډ اواروي چې پ

وکړي او ووايي چې دا ډول لکونه لاه سياساي، کلتاوري ساياليو او 

لخصي عقدو څخه راټوکېدلي دي او پر واقعيت والو نه دي. که د پټې 

خزانې د بهرنيو او کورنيو مخالفينو ټول نظرونه راټول کړو ناو کېادى 

ناه د سياساي، کلتاوري، لي دې نتيجې ته ورسېږو چې دا ټول نظرو

ژبنيو او تاريخي ناووډ غرضونو او د ځيناو ځانپاالو او لاهرت خوښاو 

ليکوالو د لهرت د غريزې او لخصي عقدو يو ګاډ امتازاج دى چاې 

 تنيو يادو عواملو والو دي او بس.علمي معيارونه نه لري او پر پور
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 سفر ))د ځانځاين ښامار((
 

 (ځينو منظومو برخو منثورډ بڼه د -د استاد مجروح د ځان انۍ ښامار)
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پرر ېکۍدماسټر

ړبڼهسربېرهنوکليگڼو

چېداسېړبڼهيزډلن

ارولکر يې

 ېکيېبڼه
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 د خوشال د قصايدو روح

 

قصيدډ په پتتو نظم کې يو ځانښړى جال فورم دى، چاې اساسااً لاه 

تتو نظام عربي ژبې څخه پتتو ته راغلش دى، خو د قصيدې ځاى په پ

کې دومرډ جوت او ټينګ دى، چې سړى فکر کوي بوللااه ياا قصايدډ 

خپله کوم ځانښړى پتتو لعري فورم دى. له عربي ژبې څخه پتتو تاه 

په راغليو لعري فورمونو کې تر )غزل( وروسته د قصيدې فورم زياات 

کارول کېږي، د پتتو په السته راغلې لرغونې لاعرۍ کې د ښکارندوى 

اسعد سوري پخې قصيدې ددې ادعاا ښاکارندوى دي. غوري او ليخ 

څه ناڅه په روښاني پېر او بيا تر هغه وروسته د پتتو په نورډ کالسيکه 

لاعرۍ کې د قصيدو دود ښه پالل لوى دى، په پتتو اوسنۍ معاصارډ 

لاعرۍ کې هم د قصيدې ويلو دود پال لوى او پالل کېږي   خو که موږ 

ل بهير ته نظر وکړو او ټول لااعران د په ټوليز ډول د پتتو لاعرۍ ټو

قصايدو د څرنښوالي او څومرډ والي له پلوډ سرډ پرتله کړو  ناو د لاوى 

خان )خولال خان بابا( ځاى او مقام به په کې په ډهار جاوت او ځلناد 

ډول را تر سترګو لي. خولال بابا په لسښونو قصيدې ليکلي، چې زياته 

دا ليکنه له پېښوره خپرېدونکې د دانهش خپرندويهه ټهولنې خپهرين 

 ګڼه کې خپره شوې ده  مه(11ارګان الفت مجلې په پرله پسې )
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لې قصايدې د ياو ژور سياساي، برخه يې تر موږ رارسېدلې دډ. دا ټاو

ټولنيز، عرفاني، اخالقي او ملي فکر لېږدوونکاې دي، چاې هارډ ياوډ 

ځانښړى او جال خوند لري او زموږ په ذهن کې ياوډ ځاانښړې پېتاه او 

موضوع روزي او تداعي کوي، خو ټولې ياې د قصايدې لاه معماول او 

رياف دوديز تعريف سرډ پورډ پورډ سمون نه خوري. د قصيدې دوديز تع

 دادى:

هغه نظم، چې لومړى بيت يې مقفاش وي او د ناورو بيتوناو د هارې 

دويمې مصرې قافيه يې د مقفش بيت د قافيې تابع وي، د بيتونو لامېر 

( بيتونو هم زياتېدى لي، رديف په کې ٠١١( څخه پيل بيا تر )۶٥يې له )

اختياري دى، خو قافيه په کې حتمي دډ. هرډ قصيدډ له معمول تعرياف 

 ډ سم د مانا له پلوډ پر دريو برخو وهشل کېږي:سر

تشبيب يا تغزل، چې د قصيدې پيل ګڼل کېږي او معموالً په کې تر  -۶

اصلي مطلب دمخه د سريزې يا پيالمې پاه ډول د طبيعات د منااظرو 

 ستاينه کېږي.

اصلي مطلب، چاې لااعر غاواوي د خپال زوډ خبارډ همدلتاه  -٠

 ح او توصيف کړي.راوسپړي، خپل ممدوح توضيح، تشري

( برخه، هغه وروستۍ برخه دډ، چاې لااعر خپال ۹د قصيدې)  -۹

ممدوح په ژوندانه کې سوکال، سر لووى او بريمن غواوي او پاه اخارت 
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کې ورته د خداى)ج( له دربارډ د بتنې، مغفرت او د جنتونو هيله کوي. 

 که موږ د ليخ اسعد سوري:

 ه چارو څه وکړم کوکارد فالک لا

 ر ګل چې خاندي په بهارزمولوي ه

 او هم د ښکارندوى غوري بوللاه:

 د پسرلي ښکلوونکي بيا کړل سينښارونه

 باااااايا ولونل په غارونااو کې اللونه

دواوو ته نظر وکړو  نو ګورو، چې لومړۍ د مانا له پلوډ ويرنه او دويماه 

وياونه دډ، چې دواوډ د قصيدو له معمولاو تعريفوناو سارډ -هم ستاينه

ن لري، خو خولال بابا لکه څرنښه چې غزل يې پتتون او ملتپال سمو

کړ او له دوديز حالته يې راوويست، دغسې يې قصيدې ته هم نوى رنګ 

او خوند ورکړ، د يوې ځانښړې پېتې يا لخپ د تائياد او توصايف لاه 

حالت نه يې راوويست، ټولنيز، سياسي او عرفاني ياې کاړ. د پخوانياو 

دا وډ، چې د ټولو يا زياترو بيتونو مانا يې له يوډ بل قصيدو يوډ ځانښړنه 

سرډ په ارتباط کې وډ. د مانا له پلوډ هر بيت له بل څخه متاثر و، يانې دا 

چې د غزل په لان يې هر بيت پورډ او خپلواکه مانا نه لرله، خو خولال 

بابا دا دود هم مات کړ، کله چې د خولال بابا ګڼې بوللې مطالعه کاوو، 

قصايدو د نوي رنګ او خوند ترڅنګ مو پارې د غازل ميناه هام  نو د

ماتېږي، سړى فکر کوي يو اوږد غزل لاولي، ځکاه چاې ددډ قصايدې 
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داسې ځانښړنه لري، لکه د غزل په لان، چې هر بيت يې يوډ مساتقله 

 مانا ښندي.

 او س راځو د خولال بابا د بوللو فکري يامانيز اوخ ته:

( ګڼي، چې بې له هغه لاعر ژوناد ناه لعر پوهان )فکر( د )لعر روح

لي کوالى، بې فکرډ لعر داسې دى، لکه بې روحه جسم او جسم، چې 

هر څومرډ ښکلش وي، چې روح ونه لري، ژوند نه لي کوالى، خو د فکر 

تر څنګ لعر پوهان د لعر پر ښکال هم ډهر ټينښار کوي او هغه د لاعر 

او لطيفو کلمو، تخيل،  د بقا اساسي عنصر بولي. د لعر ښکال په رنښينو

 عواطفو او د هغو په منظم او موزون استعمال تضمينېږي او تامينېږي.

ډهر لعر پوهان پر لعر باندې د زيات فکر بارونه د لعر ښکال ته زيان 

رسوونکي ګڼي او وايي، چې دا کار د لعر )لعريت( لاه من اه ووي او 

ي ارزښات لاه کله چې د يوډ لعر لعريت له من ه الو، هغه خپل هنار

 السه ورکوي او او پر تشو خبرو بدلېږي.

د افغانستان د يوډ ادبپوډ او کرډ کتونکي کانديد اکاډيميسن محماد 

صدي  روهي له نظرډ: په )لعر( کې )لعريت( دومرډ مهم دى، لکه پاه 

)سړي( کې )سړيتوب(. لکه څنښه چې )سړيتوب( د سړي جاوهر دى، 

روهي صاحب په نظر ) د هار  دغسې )لعريت( هم د لعر جوهر دى، د

ښه فکر بيان لعر نه دى( د بېلښې په توګه هغه وايي: که ياو څاوک د 
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هېواد پن ه کلن اقتصادي پالن په نظم کړي، نو ايا هغه به ښه لعر وي؟ 

سرډ له دې چې ښه فکر دى، د روهي صاحب د نظر وروستۍ نتيجاه دا 

خاه ښاه صايقل دډ، چې هر ښه فکر بايد لعر ته تر ورداخلېدو واردم

لي، د لعر له نورو تالزماتو )ښکال( سرډ غاوډ غړۍ لي او بيا لعر تاه 

ورداخل لي. لنډډ دا چې پوهانو د لعر پر ښکال ييزو او فکري خاواوو 

 دواوو باندې په متوازنه توګه ټينښار کړى دى.

خولال بابا د يو ادبپوډ او لاعر په توګه د لعر د رغندډ توکونو انډول 

ملرنه کړې دډ، په تېرډ بيا په خپلو غزلو کې، سرډ له دې چاې ته ډهرډ پا

په بوللو کې د فکري برخې وزن تر ښکالييزې هغې يو څه زياات دى او 

يوډ وجه يې هم کېدى لي دا وي، چې دا فورم د ښکال په انډول د فکر 

 د انتقال لپارډ زياته ووتيا لري.

ټولنيزې ناخوالې،  د خولال بابا په بوللو کې د طبيعي پېتو انعکا س،

سياسي او پوځي پېتې، ملي او عرفاني مسايل، ځاني او کورنۍ پېتې، 

ستونزې او کشمکشونه او نور په لسښونو ډوله پېتې او مساايل بياان 

لوي دي، خو که دا ټول مسايل او پېتې سرډ پرتله او انډول کړو، نو د 

ه نظار خولال د ملتپالنې احسا س او فکر به په کې تر ټولاو زياات پا

رالي، په حقيقت کې همادا ملتپالناه او ملات جوووناه د خولاال د 

 قصايدو اساسي روح دى.
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د خولال په ټوله لاعرۍ، په تېرډ بيا په قصايدو کې ملتپالنه داساې 

حيثيت لري، لکه په )لمسي نظام( کې چې يې )لمار( لاري. )لمار( د 

ې سيارې لمسي نظام چورليز )محور( دى او ددې لمريز نظام نورې ټول

د همدې لمر پر محور راڅرخي، د خولال پاه لااعرۍ او پاه همادې 

قصيدو کې هم، ملتپالنه او ملت جووونه همدا حيثيت لري. د خولال د 

قصايدو روح همدا ملتپالنه دډ، خو نور ګو ټولنيز، عرفاني، اخالقاي او 

غنايي مسايل، چې په قصايدو کې راغلي بيا هم په يو ناه ياو ډول لاه 

 لنې او ملت جووونې سرډ ارتباط لري او پر همدې محور چورلي.ملتپا

دلته به د خولال بابا پر ځينو قصيدو او دهغو پر مانيزو خواوو لناډډ 

 رڼا واچوو:

 د خولال خان خټک په کلياتو کې لومړۍ ثبت لوې قصيدډ دادډ:

 اى چااې خيااال کااړې پااه دنيااا

 دنياااا څاااه دډ باااې وفاااا

 کااه دې يااو زمااان زوډ ښااه کااا

 ې ژر کااااا پااااه ژوابيااااا د

 کااه رضااا پااه قضااا ورکااړې

 نااور خولااال يااې پااه رښااتيا.
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( بيتيزډ قصيدډ کې دا نړۍ يوډ فاني دنيا ګڼاي، ۶٠۹خولال په دې )

چې راحت په کې نه لته او د دډ په نظر يوډ ))دارالبالد(( دډ، چې هارډ 

يې د اليتناهي هوسونو يوډ ټولښه دډ، چې هې  خړوب او پورډ کېدنه نه 

ال پاه دې قصايدډ کاې د ساليمان)ع(، بهارام، جمشايد، لري. خول

سامانيانو، عباسيانو، غزنويانو، سلجوقيانو، دارا، سکندر او نورو نړيوالو 

لخصيتونو نومونه اخلي، چې يو وخت يې ښه لان او لوکت و، خاو د 

زمانې د جبر قانون، له مخې لرې کړل. د خولال دا قصيدډ له اخالقاي 

مونو ډکه دډ او په پااى کاې لوساتونکي تاه دا نصيحتونو او عرفاني ور

نتيجه ورکوي، چې ازل او تقدير ته ورتسليم لي او څه چې په قضا کې 

ليکل لوي، د بدلون وو نه دي او نېکمرغه انسان هماغه دى، چاې پار 

قضا باور لري. د )قضا( او )قدر( مسله په اسالمي فقه کې ياوډ پېچلاې 

لرعې ته د يو ژمن لخپ په توګاه مسئله دډ، خو خولال بابا اسالمي 

پر دې باور دى او ددډ په نظر خولال او نېکمرغه انساان هماغاه دى، 

چې خپل برخليک له )قضا( سرډ تړلش وګڼي، پر )قضا( باور د انساان د 

روحي تسکين لپارډ داسې يوډ اساسي سرچينه دډ، چې هې  بله مرجع 

 يې بديل کېدالى نه لي.

ترنامه الندې په خپله يوډ بله اتلاس بيتيازډ خولال د )پوډ او ناپوډ( 

قصيدډ کې، د پوهې او بصيرت ارزښتمندۍ ته الارډ کوي، پوډ او نااپوډ 

لخصيتونه سرډ پرتله کوي، خولال په دې بوللاه کې لوستونکي ته دا 
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ثمرډ او نتيجه وواندې کوي، چې )ناپوهي( د انسان لپارډ مړينه، ان تار 

ه قصيدډ کاې پاه ډهار ظريفاناه ډول د هغې هم بدترډ دډ. دى په خپل

عيسش)ع( معجزې ته الارډ کوي، چې خداى)ج( عيسش)ع( ته دومارډ 

واک و ځواک ورکړى و، چې پخپله امسا به يې ماړي راژونادي کاول، 

خولال بابا وايي، چې عيسش)ع( خو ډهر مړي راژوندي کړل، خاو ددې 

لم( کړى وي. په مثال موږ نه دى ليدلش، چې کوم )ناپوډ( يا نادان يې )عا

دې قصيدډ کې خولال بابا په ټولنه کې د پوهې ضرورت او اهميت پاه 

ګوته کوي او دا ګڼي، چې پوهه ټولنې ته د نوش دارو يا ))آب حياات(( 

 ارزښت لري او ناپوهي د مرګ معادله او يا هم تر هغه بدترډ دډ:

 کاااه دروغ کاااړي کاااه رښاااتيا

 هاااار څااااه ښااااه دي د دانااااا

 ډماااړډ ياااې پااااڅول لاااه ګاااور

 نابينااااا يااااې کااااړل بينااااا

 ياااو ناااادان ياااې داناااا ناااه کاااړ

 پاااه درسااات عمااار مسااايحا.

 

لکه څنښه چې پوهېږو، انسان يو ټولنيز موجود دى او څاه چاې پاه 

ټولنه کې پېتېږي، له هغو څخه متاثر کېږي، لاعر بيا د ياوډ حساا س 

انسان په توګه تر هر چا زيات د ټولنې ناخوالو ته متوجه وي او له هغاو 

ها ق( کال د پتتونخوا پر زياترو سايمو، ۶١۳٣ن کېږي. پر )څخه اغېزم
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يوډ لويه وبا خورډ لوډ، لومړى وچکالي راغله، بيا ورپسې قحطي راغله، 

چې وروسته ورپسې د وبا ناروغي خورډ لوډ او په زرګونو خلک يې تباډ 

کړل، په دې ناروغۍ کې د خولال يو زوى )بخت ناک( او د هغه مور هم 

مدارنښه د خولال يو لسمش، چې د قرآن  کريم حااف  وفات لول او ه

هم و، د دې ناروغۍ له کبله د يوډ لېوني لوي سپي د داولاو لاه کبلاه 

ومړ، دا يوډ ډهرډ دردونکې غميزډ وډ، چې له دکنه تر کابله ټوله سايمه 

( بيتيزډ قصيدډ کې پاه ډهار ٠۹يې وځپله، خولال بابا همدا پېته په )

 و په همدې قصيدډ کې يې خوندي کړې دډ:درد او سوز رانغاولې ا

 د غاااااواص د کاااااال وباااااا

 خاااداى ياااې ماااه راولاااه بياااا

 اکووخېاال مااې پااه کااې ومااړل

 لااااوى هلااااک ماااارد و نسااااا

 پااااه لکونااااو عااااالم ومااااړ

 چاااې ښاااارونه لاااول صاااحرا

 کاااال حصااااغ لااااو وبااااا الوډ 

 هااام عسااارت کاااړډ راتاااه لاااا.

 

هاا ق( کاال کېاږي او )حصاغ( ۶١۳٣) غواص( د ابجد په حسااب )

 ، يانې دې وبا يو کال دوام کړى و.کېږي کال( ۶١۳٨)
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خولال د خپلو ګڼو نورو ځانښړنو ترڅنګ دا ځانښړنه هم لري، چاې 

دى يو ښه بشرپوډ او ټبرپوډ هم و، انسان پېژندناه ډهارډ ساخته دډ، د 

انسان د پېژندنې لپارډ د هغه علمي، ټولنيز چاپېرياليز لاليد ډهر مهام 

څنګ د انساان د لخصايت پاه دى، خو خولال بابا ددې ځانښړنو تر

پېژندنه کې د هغه ارثيت يا اصل او کورنش عنصر ډهر مهم ګڼي، سرډ له 

دې چې ځينې بشرپوهان د انسان په ودډ او د لخصيت په ټاکنه کاې 

محيط يا چاپېريال اساسي عنصر ګڼي، ارثيت ته ډهر اهميت نه ورکوي، 

لخصيت ودډ د خو ځينې ارواپوهان بيا په دې نظر دي، چې د انسان د 

مور په رحم کې د هغه د نطفې له تشکل سرډ سمه پيلېږي او د ماور او 

پالر جنټيک، اروايي او نور ټاولنيز خصوصايتونه مساتقيماً د هغاوى 

 اوالدونو ته انتقالېږي.

خولال بابا وايي: د هغه چا چې ذات خطا وي يا کمذات وي، له هغوى 

 سرډ بايد دوستي ونه لي.

 وينااي لااه چاااچااې يااو ځاال ښااېښڼه و

 پااه يااوډ يااې لاال باادې کااړډ تاار لااا

 لاه کمااذات ساارډ ياااري الاانايي مااه کااړډ

 لااه کمذاتااه بااه بيااا نااه مااومي وفااا

 چې د سپي په پيو لوى کاا څاوک ورغاومش

 لکااه سااپش هسااې ورغااومش کااا غپااا

 په ويل ښاېيل باه هېڅکلاه ښاه ناه لاي
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 چااې باادبخت لااه مااورډ پااالرډ لااي پياادا.

 

ر ذاتي پېژندنې سربېرډ، ګڼاو خولال په خپلو قصايدو کې د انسان پ

عرفاني، لرعي او نورو مسايلو ته الارډ کړې او هغه يې په خپلو بوللاو 

کې رانغاولي دي، خولال د دنيا بې وفايي په خپلو قصايدو کاې ځااى 

 ځاى غندلې دډ:

 زوډ سااااافر لاااااه دې دنياااااا

 پاااه تحقيااا  دى پاااه رښاااتيا

 کااااه څااااه زر کالااااه پااااايېږې

 هاااام دې نااااه وياااانم احيااااا

 دون پااه خااداى دىد خولااال ژوناا

 نااااه لااااهباز دډ نااااه يحيااااا.

 

خولال د اسالمي لرعي الرښوونو د يوډ پلوي لخپ په توګه خپال 

مذهبي احساسات په څرګندو الفاظو، قصايدو ته ورداخال کاړي دي، 

 وايي:

 دا همااااه واوډ د لاااارعې خاااادمتښار دي

 محتسااب، قاضااي، مفتاااي، مااال خطياااب

 په جهاان کاې بال رقياب د لارعې ناه لاته

 ى يااو لاايطان يااې دى رقياابکااه رقيااب د
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 رن ، زحمت دې خداى ور ناه کانادي خولااله!

 ګڼاااه کاااړډ دارو د لااارعې پاااه طبياااب.

 

خولال د اسالمي لرعې ترڅنګ ګو نور نصيحتونه او پندونه هم په 

خپلو قصيدو کې ځاى کړي او د پيغمبر حضرت محمد)ص( په ساتاينه 

نصيحتونو پاه ( بيتيزډ قصيدډ ويلې دډ. هغه د خپلو ۶۳کې يې هم يوډ )

 لړ کې وايي:

 درتاااه وښااايم کيمياااا د ساااعادت

 لااه باادانو ساارډ مااه کااوډ صااحبت

 د نمان ااه تاار قضااا ګرانااه دا قضااا دډ

 چااې قضااا لااي د څلااورو مصاالحت

 چې جامه يې پاتې نه لي ماردډ لاوى تاه

 خدايه! ورکاړې و خولاال هساې رحلات.

 

 خان زموږ د پيغمبر حضرت محمد)ص( د ستاينې په باب وايي:

 رفاان چاې ولاو پاه عرفاان د محمادد خداى ع

 پاااک دى محمااد پاااک دى ساابحان د محمااد

 ډهاار خلااک پيااادا دي انبيااا کااه اولياااا دي

 نه لاته پاه خلقات کاې پاه بال لاان د محماد
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 دا جهااان هغااه جهااان کااه واوډ ساارډ يااو کااړې

 ال تاار دا نااه لااوى دى باال جهااان د محمااد.

 

زامناو  د خولال په بوللو کې د ګڼو افاقي مفاهيمو تر څنګ له خپلو 

بېزاري، ګو کورني مسايل، د ځان پېژندګلوي او ځينې نور ذاتي مسايل 

هم ځاى لوي دي، خو د خولال د قصايدو درنه مانيزډ برخه هماغه د 

دډ او ددډ دملښرو د سياسي، پاوځي او ملاي مباارزو نچاوو دى، چاې 

 بېالبېلو قصيدو ته يې الرډ پيدا کړې او په هغو کې ان ور لوي دي.

دو له جملې څخه يوډ هم )له پتتون نه ګيله( نومېږي، چې ددې قصي

 ټول )لپږ څلوهتت( بيته لري او په دې مطلع پيلېږي:

 ه کومه راپيدا لو دا بهاراااا لاابي

 چې په هر لوري يې ملک کړ يو ګلزار

دا قصيدډ د دوديزو قصيدو په لان لاومړى د طبيعات پاه ساتاينه 

راسپړي او د هغاو څرګندوناه  پيلېږي، بيا وروسته اصلي موضوعښانې

 کوي:

 پتااتنو زلميااو بيااا السااونه ساارډ کااړل

 لکه باز منښولې سارې کاا پاه خپال ښاکار
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 سپينې تورې ياې ګلښاونې کاړې پاه ويناو

 پااه اهاااو کااې لااښفته لااو اللااه زار

 ايمل خان درياا خاان دواوډ مارګ ياې ماه واى

 هااې  تقصااير دواوو، ونااه کااړ وار پااه وار

 وينااو د خيباار درډ يااې ساارډ کړلااه پااه

 پااه کړپااه يااې هاام روان کااړ دناادو کااار.

 

خولال په دې قصيدډ کې د خيبر پاه درډ کاې د تااترې د تااريخي 

جښړې، چې څلوهتت زرډ مغول په کې تبااډ لاول، ان اور کتالش او 

همدارنښه د )کړپې( جښړډ، چې پتتنو تورياليو په کې خپله اتلاولي او 

تااترې پار جناګ مېړانه څرګندډ کړډ. دغه راز په دې قصايدډ کاې د 

سربېرډ، د )دوابه(، )د نوښاار د کاوټ(، )ګناداب(، )خااپښ( او ناورو 

جنښونو يادونه لوې او د هغو د اتالنو ياادون پاه کاې راغلاش دى، دا 

قصيدډ په حقيقت کې يوډ حماسه او وياونه دډ، چاې خولاال پکاې د 

خپل ولس او خپلو اتالنو د جنښوناو يادوناه او ساتاينه کاوي او ددې 

و ترڅنګ د پتتنو ځينو نيمښړتياوو ته د انتقاد په سترګه ګوري ستاين

 او د هغوى يادونه کوي:

 اول جناااګ د لاااووې لاااا د تهتااارو و

 چې څلوهتات زرډ مغاول لاول تاار پاه تاار
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 خويندې لوڼاه ياې پاه بناد د پتاتنو لاوې

 ا س اوښاااان هاتياااان ولجاااه کتاااار کتاااار

 دوياام جنااګ ميرحساايني و پااه دو آب کااې

 کاااه د ماااارچاااې ياااې وټکېااادډ سااار ل

 بيااا لااه پسااه د نوښااار کااوټ جنااګ و

 چااې مااې وکااېښ تاار مغولااو خپاال خمااار

 بيا له پسه جسونت سانښه، لاجاعت خاان و

 چااې ايماال يااې پااه ګنااداب ويوساات د مااار

 لپږم جنګ مکرم خاان لمشاېر خاان دواوډ

 چې ايمل کاړل پاه خااپښ کاې تاار پاه تاار

 چااې زمااا پااه ياااد دي لااوى جنښونااه دادي

 لااته لاامار.د هلکااو پااه هاار لااوري نااه 

 

په دې قصيدډ کې خولال د پتتنو د اتلوليو تر څنګ د اورنښزهاب د 

مکر و فريب، ظلم او ستم ان ور هم کتلش دى او وايي، چاې لاه ډهار 

ظلم، ستم او خصومت څخه يې خپل پالر هم بنادي کاړى و. خولاال 

خان په دې قصيدډ کې د پتتنو نيمښړتياوو ته هام ګوتاه نيساي او د 

 ارې هم په ګوته کوي:خالصون الرې چ

 

 په داهسې وخت چې وخت د ناام و نناګ دى

 دا بااې ننښااه پتااتانه کااا څااه رفتاااار

 پتااتانه چااې نااور څااه فکاار کااا ناااپوډ دي
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 بې د تاورې خالصاش ناه لاته پاه بال کاار

 تاار مغولااو پتااتانه پااه تااورډ ښااه دي

 کااه پااه پوهااه پتااتانه واى څااه هوښاايار

 اولساااونه چاااې ساااند وبلاااه وکاااا

 کاناادي اختيااار بادلاااهان ورتااه سااجود

 همېشه باه پاه جهاان کاې ژونادون ناه وي

 د خولااال خټااک بااه پاااتې لااي يادګااار.
 

خولال د ټولنيزو او سياسي مسايلو ترڅنګ د لعر په باب هم څاو 

قصيدې ليکلې او دا چې لعر په کاوم حالات کاې و او کاوم تاه ياې 

( ٠٥راورساوډ، په دې باب يې څرګندونې کړي. لاومړۍ قصايدډ ياې )

ري او د ځينو مطرح لاعرانو او د هغو د ادبي موقف يادونه هام بيتونه ل

 په کې لوې دډ:

 پااه پتااتو لااعر چااې مااا علاام بلنااد کااړ

 د خباارو ملااک مااې فااتح پااه ساامند کااړ

 مااادعي د تاااورې لاااپې اور اور کاااش و

 د سهيل غوندې ماې ځاان بانادې څرګناد کاړ

 د مياارزا دهااوان مااې ومانااډډ پااه ګااوډي

 مسااخرډ مااې ارزانااي خېشااکي زمنااد کااړ

 دروهاازډ مااې لااه مخزنااه ساارډ ونغااړ

 پير روښان مې يااوډ ګاوى سارډ مانناد کاړ

 کااه دولاات و، کااه واصاال و، کااه دا نااور وو

 پااه خباارو مااې د هاار يااوډ ريشااخند کااړ
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 قتلمااې مااې ورتااه سااازې کااړې د قناادو

 د اوربشو په ډوډياو چاې چاا لاخوند کاړ

 پااه تااازډ تااازډ مضاامون د پتااتو لااعر

 پااه معنااش مااې د لااېراز او د خجنااد کااړ.
 

 بيتونه( ۶۹٨ولال د لعر په باب په خپله دويمه قصيدډ کې، چې )خ

 خبارې باب په خدمت او دري  خپل د کې لعر پتتو په يوازې نه لري،

صيدې په لان د نورو لااعرانو د موقاف او د ق بلې هغې د بلکې کوي،

نورو ژبو د لاعرانو يادونه هم کوي، دغه راز خولال په دې قصيدډ کې 

تعريف او ارزښتمندۍ پاه بااب هام خاورا تفصايلي د لعر د ماهيت، 

څرګندونې کړې دي او دا قصيدډ په حقيقت کې د لعر پوهنې په برخه 

کې خپله د يوډ لوى لاعر يو ښه تېز س او الرښود ګڼل کېږي. د لعر په 

برخه کې دا قصيدډ ځکه زيات ارزښت لري، چې خپله د يوډ لوى لاعر 

 خوا ليکل لوې او وواندې لوې دډ:او يوډ لوى ادبپوډ او لعر پوډ له 

 زډ د لعر پاه کاار هاې  ناه يام خولاال

 ولااې خااداى مااې کااړ پااه غاااوډ دا مقااال

 نااه پااه فکاار نااه پااه ذکاار رابرسااېر لااي

 ناګهاااااان لکاااااه اورډ د پشاااااکال

 چې د لعر فکار ورلاي پاه مجلاس کاې 

 نااور عااالم خااال هااو س کااا دى مااالل

 لااعر کااار د هاار فاساا  د فاااجر نااه دى

 ګي د کنښااالنااه د هاار يااوډ وږ سااتر

 د هغااه لاااعر دانااې ولااه پااه ژبااه
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 چااې د لااعر دردانااي پلااوري پااه مااال.
 

که موږ د خولال د قصيدو معنوي اوخونه تحليل او تجزيه کړو، نو دا 

خبرډ به راته ال ښه څرګندډ لي، چې دا قصيدې په حقيقت کې د ماناا 

)کانونه( دي، چې بېالبېل او رنښارنګ غمي په کې تر ساترګو کېاږي، د 

لال د قصايدو څېړنه خورا زيات کار، کتاب او کتابونه غواوي، پر يوډ خو

قصيدډ يې هم کېدى لي کتاب او کتابونه وليکل لي، خو که په لنډيز 

سرډ د خولال د قصيدو مانيزو خواوو ته الارډ کوو، نو ويالى لو چاې 

په دې قصيدو کې عرفاني، ټولنيز، سياسي، پوځي، ذاتي، اروايي، ديني 

رنښارنګ مسايل تحليل لوي او مطرح لوي او لوستونکي ته يوډ  او نور

مثبته نتيجه په مخ کې ايتودل لوې دډ. د خولال د قلم او فکر قوت 

او مهارت په دې کې دى، چې ډهرډ لويه موضوع يې په ډهرو لنډو او کمو 

الفاظو کې خالصه کړې او لوستونکي ته يې وواندې کاړې دډ، ياانې دا 

او غوو يې لوستونکي ته وواندې کړي دي. خولاال  چې د موضوع کوچ

ته لوى رب داسې يو لوى او خارق العادډ استعداد ورکړى و، چې ))بحار 

 يې په کوزډ کې را ايساروالى لو((.
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 محمد اسمعيل يون
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 ثر پر لومړي چاپ څو خربېددې ا

 

کلوناه د افغااني رسانيو لپاارډ  (١-٧)د څومرډ والي له پلوډ څو تېر 

طاليي کلونه دي. ما د همدې کلونو په بهير کې د هېواد رسنيز بهير له 

نږدې څارلش او په خپله مې هم د رسنيو د يو غړي او همکار پاه توګاه 

د تېاز س ليکلاو کار کړى دى. کله چې د ماسټرۍ دورې په پااى کاې 

موضوع مطرحه لوډ، نو ما د همدې رسنيز بهير د څېړنې موضوع ځکه 

غورډ وګڼله، چې زيات اهميت يې درلود. په دې څېړنه کاې باه دراناه 

لوستونکي د لومړي ال س داسې مواد ولولي، چې د لومړي ځال لپاارډ 

خپارډ لوي دي. کله چې ما دا اثر تر نسبي بشپړاوي پورې ورسوډ او يو 

ېر ليکوالو او فرهنښيانو ته مې د ليدلو لپارډ ورکړ، نو اکثارو خاود لم

کړ او د عاجل چاپ غوښتنه يې هم وکړډ. ما د موضوع د اهميت او زما 

د ګرانو قدرمنو ليکوالو د غوښتنې له مخې دا اثر چاپ ته ورکړ، پر دې 

هم پوهېږم، چې زما له ډهرو هڅو سرډ سرډ بيا هم په دې اثر کې ګڼاې 

ړتياوې او تېروتنې لته، خو تر هغه پورې چې يو اثر چاپ نه لي، نيمښ

لوستونکي او خپله ليکوال يې بيا ونه ګوري، ټولې نيمښړتياوې يې ناه 

 څرګندهږي.
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نو زډ يې او س په همدې نيت لومړي چاپ ته لېږم، چې نيمښړتيااوې 

يې ال ښې څرګندې لي، له درنو لوستونکو هيله من يم، چې تر چااپ 

يې نميښړتيااوې راپاه ګوتاه کاړي، خپال ناور معلوماات او وروسته 

ووانديزونه يوځاى ماته راولېږي، چې تر دويم چاپ دمخه له هغو څخاه 

 ددې اثر په بډاينه کې ګټه واخلم.

 

 په مينه او درناوي

 په هېواد کې د يو ګټور ملي رسنيز بهير

 د غووهدو په هيله 

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 است ودانۍد جمهوري ري -ارګ

 افغانستان -کابل

 نېټه مه٠٥ کب د کال ل٧٣١٨د 
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 لنډه يادونه افغاين اوسنۍ رسنۍ او يوه

 

څه مودډ پخوا د هند په يوډ لرې پرته سيمه کې يوډ تن غوښتل، ياوډ 

غير دولتي موسسه، له کليوالو سرډ د مرستې په مقصد پرانيزي. ددغه 

اوين وو، هام پاورډ او برابار ټولنيز کار لپارډ يې هغه څه او لرايط چې 

کړل، يوډ سالکار ددډ د دغو هڅو ټول اوخونه مثبت وارزول، خاو ياوډ 

خبرډ يې دا هم ورته وکړډ، چې که په دغه کار کې له صداقت څخه کار 

وانخلې، نو ټولې هڅې به دې له خاورو سرډ برابرې لي، په دې چې نن 

مارډ پيااووى لاوى، سبا په هند او نړۍ کې د ډله ييزو رسنيو بهير دو

 چې يو ووو خيانت هم ترې پټېدالى نه لي...

د سړي چې دغه ټکي ته پام لو او خپل درغل نيت ته يې وکتل، ناو 

په ډاګه يې اعتراف وکړ، چې دى د دغه ازاد بهير د ځواب ويلو ناه دى، 

 ځکه يې د هغه کار الرښوونه يوې مېرمنې ته پرهتودډ.

رسنۍ او مطبوعات د هرې ټولنې  خبرډ دادډ، چې په اوسنۍ نړۍ کې

په جووښت کې د رګونو ځاى او دندډ لري، داسې چې هغې ټاولنې تاه 

ودډ ورکوي او د پرمختګ پر لوري يې الر پرانيزي. د انښرهزاناو پاه اوډ، 

چې يو وخت يې د نړۍ الرښوونه کوله او س دا خبرډ ويل کېاږي، چاې 

کړې، نو د ځان د  که په اوسني عصر کې همدغه رسنيزډ ووتيا ترې لرې

لووتيا ښودنې لپارډ به په نړيواله کچه بل هې  المل له ځان سارډ وناه 

 لري.
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رسنۍ که له يوې خوا په نړۍ کې د ډيموکراسۍ او ازادۍ له بهير سرډ 

جووډ روانې دي، نو له بلې خوا يې روزنيزډ دندډ هم په ځاانښړې توګاه 

ن ساتنې، چاې د دومرډ د يادونې وو دډ، چې د ټولنيز سمون او هڅاو

اوسنۍ پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټونو باندې والوې دي، پياووي کړې 

 دي.

يون صيب په )افغاني اوسنۍ رسنۍ( اثر کې، چې ټاول اووډ څپرکاي 

لري، په افغانستان کې د مطبوعاتو د بهير پر ودې، سالميت، ارزښات، 

پاه هار  اهميت، اغېز او نورو ووتياوو باندې ژورډ رڼا اچولې او هغه ياې

اوخيزډ توګه څېړلي او معرفي کړي دي. په سريزډ کې يې، پاه اوياايمو 

کلونو کې د افغاني رسنيو بهير ته کتنه کړې، په لومړي څپرکي کې يې 

د اوسنيو رسنيو د رامن ته کېدو عوامل، په دويم څپرکاي کاې ياې د 

هغو ډولونه، په درهيم څپرکي کې يې د رسنيو تمويلي سارچينې، پاه 

څپرکي کې يې د رسنيو فکري تمايل، په پن م څپرکي کې ياې څلورم 

پر افغاني ټولنه د رسنيو اغېز، په لپږم څپرکي کې يې رسنۍ او ادبيات 

په مستندډ او علمي توګه څېړلي او په اووم څپرکي کې يې د رسانيو د 

 پرمختګ او اغېز لپارډ خپل ووانديزونه وواندې کړي دي.

ملرنې وو برخه د هغه لاپږم څپرکاش دى، ددغه اثر يوډ جالبه او د پا

چې د هغه په تر  کې د ژورناليزم او ادب دواوو پر اويکو، پولو او دنادو 

باندې هم غږهدلش دى. هغه موضوع چې نن سبا پاه ناړۍ کاې ددغاو 

دواوو علومو په اوډ ال هم د پوښتنې وو موضوع دډ، په دې مانا چې ياو 

دا چې څومرډ بايد ادبي وي. پاه ژورنالستيک اثر څومرډ ادبي دى او يا 

همدې لان ياو ادباي اثار باياد څاومرډ ادباي وي او څاومرډ باياد 

ژورنالستيک وي يا نه وي؟ زموږ په ادبي څېړنو کې ډهر ځله ادبپوهاانو 
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د معاصر افغاني ادبتاريخ پيل او معاصر افغاني ژورناليزم تاريخ سرډ ګاډ 

ساراج االخباار لاه  کړي دي، لکه چې وايي: ))زموږ معاصر ادبياات د

خپرهدو سرډ سم راپيل کېږي...(( په داسې حاال کاې چاې د ساراج 

 االخبار برخليک تر ادب زيات له افغاني ژورناليزم سرډ تړاو لري.

په هر ډول، موضوع په هر اوخيزډ توګه نوې او ليکنۍ تښالرډ )ميتود( 

ې چې دا يې هم علمي او د نويو څېړنو پر ووتياوو برابرډ دډ. سربېرډ پر د

اثر په پتتو ژبه ليکل لوى، نو په دې کې لک نه لته، چې دا په خپله 

په پتتو کې يو بل علمي زيار او زياتونه دډ، چې بايد په درناوي سرډ يې 

يادونه ولي، ځکه نو زډ د ګران يون صيب ددغې بريالۍ هڅې ستاينه 

ه کوم او له لوى خداى)ج( څخه يې د پتتو او پتتنو د علمي خدمت پ

 الرډ کې د ال روښانه او بريمونو هڅو او يونونو هيله من يم.

 په درناوي

 پوهنوال دوکتور عبدالخال  رليد

 هندوستان -نوى ډيلش

 (مه نېټه٠١) کب د کال، ل٨١١٧
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 د الرښود استاد نظر:

 يوه ګټوره هڅه د اوسنيو رسنيو ارزونه

 

ې رسنۍ پاه د طالبانو رژيم تر له من ه تګ وروسته په افغانستان ک

يو ناڅاپي ډول راوټوکېدې، ددې کار يو علت دا و، چې په نوي رژيم کې 

رسنيو ته ډهرډ ازادي ورکړل لوډ، د رسانيو قاانون جاوو لاو، ماالي 

امکانات هم زيات لول او تخنيکي وسايل هام ډهار لاول. د رسانيو 

ډهرښت نه يوازې ددې سبب لو، چې خلک او چارواکي خپل نظروناه 

يو بل ته ورسوي، بلکې رسانيو د افغااني ټاولنې د ژوناد او پيغامونه 

بېالبېلې خواوې هم تر خپل پوښښ الندې راوساتې او د ژوناد ډهارې 

 برخې، برياوې او ناخوالې يې منعکس کړې.

ادبيات چې له رسنيو سرډ ډهر نږدې اويکي لري او په واقعيت کاې د 

نيو پار اوږو ادبياتو د ودې، خپراوي او پرمختګ دروند بار د همدې رس

پروت دى، نو رسنيو د ټولنې د ژوندانه دې مهم ډګر او اوتيا ته هم ډهار 

پام راواووډ. ټولو رسنيو په خپلو خپرونو کې ادبياتو ته ځانښړى ځاى او 

وخت ورکړ، دا کار ددې سبب لو، چې زموږ ادبيات هام ورسارډ ځاال 

وډ، ومومي او ودډ وکړي. د رسنيو د ودې چټک بهيار ددې ايجااب کاا

چې دا مهم پرمختيايي بهير بايد له هر اوخياز پلاوډ وڅېاړل لاي او 

وارزول لي، له ادبياتو سرډ يې اويکي او د ادبياتو پاه ودډ کاې د هغاو 

نقش هم وڅېړل لي. له نېکه مرغه د هېواد تکړډ او ځيرمن ليکوال او 

د کابل پوهنتون د ژبو او ادبيااتو پاوهن ي د پتاتو څاانښې اساتاد 

حمداسمعيل يون، لکه د نورو مهمو علمي او ادبي مساايلو پوهندوى م
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په لان دې مسئلې ته هم په دقي  ډول متوجه لو. د ماساټرۍ دورې 

په پاى کې يې د خپل تېز س لپارډ همدا موضوع وټاکلاه. د موضاوع د 

ټاکنې پر مهال يې له ما سرډ مشورډ وکړډ، ما هم دا موضوع خوښه کړډ 

ۍ دورې ژوري هئيت )علمي جرګې( هم دا او د کابل پوهنتون د ماسټر

موضوع تائيد کړډ. پوهندوى محمد اسمعيل يون د نږدې ياو کاال پاه 

بهير کې خپل دا تېز س بشپړ کړ او ماته يې د بيا کتنې لپارډ راکاړ، ماا 

چې دا اثر وکوت، نو د يون صيب زيار او زحمت، هڅه او دقت راتاه پاه 

ډاګاه لاوډ، چاې ددې ډول  کې له ورايه څرګند لول. دا راته هم پاه

لومړي ال س موادو راټولول دا مهال له پوهندوى يون پرته د هر چا لپارډ 

ممکن نه وو. يون د دولتي مقام او د څېړنې د امکاناتو له مخې هم پاه 

داسې حالت کې دى، چې ددې ډول درانه تحقي  بار اوچتوالى او هغه 

مهال ترالسه کاول ډول اسناد ترالسه کوالى لي، چې هر چاته يې دا 

اسانه نه دي. يون خپل دا اثر په اوو څپرکو کې اوډلش دى. پاه لاومړي 

څپرکي کې يې د اوسنيو رسنيو د ټوکېدو عوامل، په دويم کې د رسنيو 

ډولونه، په درهيم کې له پانښيز پلوډ د رسنيو وهش، پاه څلاورم کاې د 

اني ټولنه د افغانستان د اوسنيو رسنيو فکري لورى، په پن م کې پر افغ

رسنيو اغېز، په لپږم څپرکي کې يې اوسنۍ رسنۍ او ادبيات پاه هار 

اوخيز ډول څېړلي دي. د اثر په وروستي ياا اووم څپرکاي کاې ياې د 

افغاني رسنيو د ښه پرمختګ او اغېز لپارډ خپال ګټاور ووانديزوناه او 

نظريات وواندې کړي، چې که چېرې عملي لي، نو د رسانيو اعتباار، 

 او پرمختګ ته ډهرډ ګټه رسوالى لي.لفافيت 

په مجموعي ډول دا اثر په تېرو څو کلونو کې د افغاني رسنيو يو ښه 

جاج خلکو ته وواندې کوي. دا اثار د رسانيو د څرنښاوالي د تشاريح 

ترڅنګ د اوسنيو رسنيو د کميت پېژندنې لپارډ د ياو ښاه ډيټاابيس 
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د ادبياتو او رسنيو  حيثيت هم لري. ددې اثر بله ښېښڼه دا دډ، چې يون

 اويکي هم په ښه ډول تشريح کړي دي.

زډ په داسې حال کې چې د يون دا ګټور اثار د دډ د ماساټرۍ دورې 

لپارډ پورډ او کرډ ګڼم، له اووندو مقامونو څخه هيله کوم، چې نه يوازې 

ددډ دا اثر د ماسټرۍ دورې لپارډ يو پورډ اثر وګڼي، بلکې د ټول هېاواد 

ښو څېړنيزو، تحليلي او ګټورو اثارو کې محاسابه کاړي.  په کچه يې په

ددې ترڅنګ خپله له ښاغلي پوهندوى محمداسمعيل يون څخه هيله 

کوم، چې د خپلو نورو اثارو په لان دا اثر هم ژر تر ژرډ د چاپ په ګاڼاه 

 سمبال کړي، چې ګټه يې عامه او ټولو افغانانو ته ورسېږي.

( لاه درباار څخاه د الزيااتو په پاى کې يون تاه د لاوى خاداى)ج

برياليتوبونو هيله کوم، ددې ترڅنګ له يون څخه غوښتنه کوم، چاې 

وخت پر وخت نور دا ډول ګټور او څېړنيز اثار خپلې ټولنې ته ووانادې 

 کړي.

 په درنتت

 پوهنوال محمد صابر خويشکش

 د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو

 پوهن ي د پتتو څانښې استاد
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 رسيزه
 

رسنۍ د يوډ هېواد او ټولنې په ذهني ودډ او فکري تښلوري       

کې اساسي رول لري. په همدې خاطر په دوديزډ اصطالح،  رسنۍ 

يا ميډيا د يوډ دولت  څلورم قوت يا ساتن گڼال کېاږي، خاو د 

اوسنيو  تخنيکي امکاناتو  او د نړۍ  د بېالبېلو  ملتونو د زدډ کړې 

،  په يوډ دولات کاې  تار خپال د کچې  د اوچتيا له مخې رسنۍ

څلورم دري   يا موقف څخه نورې هم  د مخه لوي او ان اغېازې 

يې تر دې  حدډ زياتې لوي، چې د دولت د نورو درهواوو ځواکونو 

)اجرائيه، مقننه او قضايه( دثبات او تزلزل سبب هم ګرځاي. پاه 

وروسته پاتې او نا لوستو ټولنو کې  رسنۍ  هغومرډ  رول نه لاري، 

لکه په پرمختللو او لوستو ټولنو کې يې چې لري. پر هغاو ټولناو، 

چې اختناقي رژيمونه واکمن وي، هلته پر رسنيو هام د سانساور 

خپسه ناسته وي،  رسنۍ يوازې ناسياساي تښلاورى لاري او لاه 

واکمن فکري جريان سرډ سم حرکت کوي، خو کله چې اختنااق 

ۍ هام  پاه کاې ختم لي، د ژوند د نورو ډگرونو په لاان رسان

وغووهږي او د وخت  په تېرهدو سرډ د ژوندانه د بېالبېلو ډگرونو د 

اوتياوو د خړوب  جوگه لي. افغانستان چې يو وروسته پاتې ساتل 
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لوى او جگړې ځپلش هېواد گڼل کېږي او بېالبېلو کيڼاو او ښاي  

افراطي نظامونو ښه کړولش دى، تر يوډ ځپونکي ګډوډيز اختنااق 

نيم ازاد يا نيم اختناقي حالت  ته راوتاش دى. لاه  وروسته دا دى

رسنيز پلوډ  ورته نيم اختناقي حالت ځکه وايو، چې او س ال هام 

ځينې مړډ او ژوندي جنگساالران  له انتقادډ معاف دي  او د نيوکو 

تېرډ تورډ يې يوازې  هغو ډلو ټپلو يا لوريو ته اوم دډ، چې يا پاورډ 

ي، يانې د محکوميت په حالت کې مات لوي او يا هم نيم  مات د

دي، خو دې سرډ  سرډ بيا هام د طالباانو  تار افراطاي واکمناۍ  

وروسته، په يو ناڅاپي ډول د دومرډ رسنيو راټوکېادل، د جگاړې 

ځپلو  او مخ پر ودې هېوادونو په تاريخ کې يوډ بېسارې رسانيزډ 

پېته دډ، چې هر اوخيزې څېړنې ته اوتيا لري. له هغې ورځې  چې 

د طالبانو نظام ونگ لوى، ان تر  هغه دمخه او تار دې دماه زډ د 

افغانستان د چاپي، ليدنيو  او اورهدنيو رسنيو د يوډ غړي، ملگري، 

همکار، لېوال او مينه وال په تو گه پااتې لاوى يام. د )هيلاې(، 

)لمشاد( او )کابل پوهنتاون(  مجلاو د چلاوونکي ، د )قلماوال 

ه توگه مې  کار کړى. د گڼو  ناورو جريدې( د موسس او کتونکي پ

چاپي رسنيو  د چاپ لپارډ مې له فکري او مالي  پلوډ هلې ځلاې 

کړي او په لسگونو نورو چاپي خپرونو تاه ماې خپلاې او د ناورو 

ليکوالو ليکنې ورلېږلي دي. له گڼو  راډيوگانو او ټلويزيونونو سرډ 
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ډډ مې په لسگونو مرکې کړي او په گردياو مېزوناو کاې ماې ونا

اخيستې دډ. په دې ډول د افغانستان  د رسنيو  کميت او کيفيت  

راته د دې تېرو څو کلونو په اوږدو کې  ښه څرگند لوى دى. پاه 

داسې  يو حالت کې، چې يو څوک  خپله د يوې  مسئلې په داخل 

کې  واقع وي، د هغې مسئلې څېړنه او لننه ورته تر هغه چا زياته 

سئلې ته له بهر څخاه گاوري، ناو پاه اسانه او دقيقه وي، چې م

همدې خاطر ما د ماسټرۍ  دورې د تېز س لپارډ  همادا موضاوع 

))افغاني اوسنۍ رسنۍ(( غورډ کاړډ، الرښاود اساتاد او د کابال 

پوهنتون استاد ښاغلي پوهاند محماد صاابر خويشاکي هام دا 

موضوع غورډ وبلله  او د ماسټرۍ دورې ژوري هئيت يا کميسيون 

ډ. افغاني اوسنۍ رسنۍ ماا پاه  اوو څپرکاو کاې تار هم تائيد کړ

بېالبېلو عنوانونو الندې څېړلي دي. څرنگه چې  زماوږ  اوسانۍ 

رسنۍ ال او س هم د نورې چټکې ودې په حال کې دي  هارډ ورځ 

يې په کميت، فکري ارتقا او رنگارنگۍ کې بدلون راځي او تر اوسه 

په دې خاطر تار دې يې  ال د نوي ژوند لسيزډ پورډ کړې نه دډ، نو 

ليکنااې وروسااته  پاار راتلااونکي مهااال د نااورو چاپېاادونکو او 

خپرهدونکو نويو او چټکو رسنيو په اوډ  څه نه لي ويل کېدى، خو 

وواندوينه يې کېدى لي، دلته  يوازې پار هغاو رسانيو بحاث او 
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څېړنه کېږي، چې د طالبانو  د نظام ترسقوط  وروسته سم له السه 

 ثر تر ليکلو پورې خپرهږي.پيل لوي او ددې ا

که زډ په دې اثر کې خپلو قدرمنو لوستونکو ته  د خپل هېواد د 

رسنيو  يو روښانه تصوير وواندې کړم، نو دا به  زما لپاارډ  د باري 

زهاارى وي.  د الرښااود اسااتاد ښاااغلي پوهنااوال محمااد صااابر 

خويشکي الرښوونې د قدردانۍ او مننې وو بولم، کور ودانش ورته 

، دغه راز له خپلو نورو ليکوالو ملگرو څخه، چې ما سرډ يې  د وايم

ماسټرۍ دورې د تېز س د بشپړاوي په برخه کې مرسته کړې، يوډ 

 نړۍ مننه کوم. د ټولو دې کور ودان وي.

 

 په درنتت

 پوهندوى محمد اسمعيل يون
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 لومړى څپرکى

 د اوسنيو رسنيو د راټوکېدو عوامل

سياسي، علمي، خپرنيز جريان، چې پاه څرگندډ خبرډ دډ يو لش  يو 

طبيعي او يا  هم په يو ناڅاپي ډول را ټوکېږي، خپل  طبيعي، تصانعي، 

کورني  او بهرني عوامل لري. په افغانستان کې زموږ د اوسنيو رسانيو 

راټوکېدنه هم له پورتنيو عواملو خالي نه دډ. که بېالبېل  او ان مختلاف 

سنش سېالب  به په دومرډ چټکۍ  سارډ الملونه نه واى، نو د رسنيو  او

روان  نه واى، ددې سېالب تر لا چې زور ناه وي پاه دومارډ چټکاۍ 

حرکت نه لي کوالى. موږ غواوو  دلته زماوږ د اوسانيو رسانيو د ياو 

 ناڅاپي  را زرغونېدو  او پراختيا همدغه عوامل  يو په بل پسې وڅېړو.

 د نظام بدلون او د اختناق ختمېدل: -۶

ر دې چې د اختناق پر ختمېدلو بحث وکړو، الزمه دډ چې  په مخکې ت

خپله  پر اختناق خبرې ولي. اختناق او فشار، څومرډ؟ څه وخت؟ څه 

 ډول او پر چا باندې؟

په افغانستان کې  اختناق، د سياسي رژيمونو په بڼې، فکري تگلوري، 

  د حکومت د حاکميت په ساحې او قوت پورې اوډ پيدا کوي. د طالباانو

نېټه پر کابال واکمان  ٥/۱ل کال  د تلې يا ميزان پر ۶۹٣٥نظام  چې د 

 لو، له همغه پيله  بيا  له يوډ اختناق  او سياسي قتله  پيل لو. 
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که څه هم  د طالبانو  اختناقي رژيم  تر هغه  وواندې  ګاډوډيز نظاام 

څخه ډهر ښه و، خو فکري سانسور  او نور ډول ډول بنديزونه په کې  تر 

حدډ زيات وو، چې قطعاً  په کې چاته  د ازاد تنفس مجال نه  پيادا  دې

کېدډ، همدې حالت خلک  له روحي او  فکري پلوډ دومرډ ستړي کاړل، 

چې  په عوامو کې  د طالبانو  نظام  ته د ))رن  او عذاب(( نظام اصطالح 

دود لوډ. د طالبانو په نظام کې پر موسيقۍ او دښ و پر تعليم  ساخت 

ولگېد، ږيرډ پرهتودل اجباري لول او د دوى پاه خپال تعبيار بنديز 

سخت لرعي قوانين نافذ لول. رسنۍ چې هغه وخت يوازې  په چاپي 

رسنيو کې رالنډهدې، له سختو ستونزو سرډ ماخ وې. پار تصاويري او 

ليدنيو رسنيو چورل  بنديز و، څو اورهدنۍ او څو چاپي رسنۍ وې، چې 

د لريعت غاږ(( پاه ناماه څاو راډياويي د دولت په انحصار کې وې  ))

سټيشنونو او څو چاپي خپرونو فعاليت درلاود. پار ژونادي )زياروح( 

تصوير، هر چېرته او هر ځاى کې سخت بنديز و او هې  چاپي خپروناې 

ح  نه درلود، چې زيروح تصوير چاپ کړي. يوازې د قباالې، تاذکرې، 

رونې جواز درلاود پاسپورټ او ځينو نورو امالکي اسنادو لپارډ عکس کا

 او بس.

د ټول هېواد په کچه يوډ نا دولتي رسنۍ فعاله ناه وډ او ناه ورتاه د 

فعاليت  اجازډ  وډ. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال يوازې دوډ ډوله رسنۍ  

اورهدنۍ او چاپي رسنۍ فعالې وې، چې پر هغو هم ډول ډول بنديزوناه 

وې پاورډ کاوالى. پاه لښېدلي وو او د هېواد د خلکو اوتياوې يې نه ل

 راډيويي رسنيو کې دغه الندې رسنۍ فعالې وې:

لريعت غږ مرکزي راډيو، کابل راډيو، ننښرهار راډياو، کاونړ راډياو، 

غزني راډيو، ګردهز راډيو، خوست راډيو، کندهار راډياو، تخاار راډياو، 
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پروان راډيو، بغالن راډيو، کندز راډيو، هرات راډيو، بلخ راډيو او ځيناې 

 .نورې

په راډيويي رسنيو کې پر موسيقۍ ټينګ بنديز و او مجموعي نشرات 

 يې هم ډهر زيات نه وو.

په چاپي رسنيو کې د ټول هېواد په کچه دغه الندې رسانۍ فعاالې 

 وې: 

 پکتيا  لريعت اخبار

 ننښرهار  ننښرهار اخبار

 ننښرهار  ننښرهار مجله

 هرات اتفاق اسالم اخبار

 کندهار طلوع افغان اخبار

 کندهار  ندهار اخبارک

 بلخ  بلخ اخبار

 غزني  سنايي اخبار

 کابل  قلم اخبار

 خوست  خوست مجله

 کابل  خالفت مجله

 کابل  فرهنګ مجله

 کابل  کتاب مجله

 کابل طالبان اردو مجله

 کابل  االمارات مجله

 او ځينې نورې.
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په چاپي رسنيو کې بيا د نورو  فکري بناديزونو ترڅناګ د ژوناديو 

پر خپراوي سخت بنديز و. لنډډ دا چې نه راډيويي رسانۍ او  تصويرونو

نه هم چاپي رسنۍ د کيفيت او  صحافت له مخې د رسنيو پر معياارونو 

  برابرې وې.

پر دې مهال ازادو رسنيو ته د چاپ اجازډ  نه وډ او نه  د رسنيو کاوم 

قانون موجود و، کوم لش، چې پر دې مهاال  زياات و، هغاه د هېاواد 

و واليتونو کې د بېالبېلو مناسبتونو په ويااو، د ادباي غوناډو او بېالبېل

مشاعرو جووول وو، په کابل، کندهار، ننگرهار، خوست او ناورو سايمو 

کې گڼې مشاعرې جووهدلې، چې  لاعرانو به په کې  په ډکلمې او ترنم 

کې خپل لعرونه  اورول. څرنگه چې  هغه وخت پر ليادنيو رسانيو  او 

بنديز  و، نو يو نيم کس به چې په ترنم کې خپل او ياا موسيقي چورل  

هم د کوم بل چا لعر يا نظم وايه، د خلکو د موسيقۍ ذوق به يې تر يوډ 

بريدډ خړوباوډ  بنديز تر دې حدډ سخت و، چې په تش ترنم هم د خلکو 

د موسيقۍ تندډ  ماتېدله. ځينو طالبانو او ازادو لاعرانو به پاه پټاه  د 

غاوو کېسټونه اورهدل، له هغو څخه به ياې کمپوزوناه مشهورو  سندر

زدډ کول او بيا به يې  خپل لعر په هماغه  سُر او تال کې اچوډ. دغسې 

يو سخت  او تنگ  حالت کې خلک  طبعاً د ياوې نسابي ازادۍ ارماان 

کوي او که چېرې بشپړډ ازادي ورته ميسرډ لي، نو دا خو ورته بېخي د 

 يو نعمت غوندې ښکاري.

مې نېټې تر پېتې وروسته، د طالب نظام د ونگېدو باور ۶۶سپټمبر دد 

پوخ لو، د يو دوو ميالتو په بهير کې  د امريکايي ځواکونو  له خاوا د 
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طالبانو  نظام نسکور لو او پخوانۍ ملېشې او جنگساالران يې پر ځاى 

 کېنول لول.

د طالب نظام سقوط داسې و، چې يو څوک له خوټېدونکي ديگي ياا 

ټوې څخه برغولش پورته کړي، يو دم له کټوې ټول بخار پورته لاو، د ک

طالبانو نظام له سقوط سرډ سم په مليونونو جبري ږيرې کلې لوې، پر 

همغو لومړيو ورځو ځينو خلکو په کابل او ناورو سايمو کاې  د خپلاو 

کورونو له پاسه ډهش انټنونه نصب کړل، د موسيقۍ دوکانونه او وياډيو 

ر پرانيستل لول، په راډيو کاې د ښا ينه وينادويانو غاږ گيمونه ژر ژ

اوچت لو او ټلويزيون بېرته فعال لو. د ازادۍ  دا سرعت دومرډ چټک 

و، چې پخواني افراط خپل ځاى يو بل تفريط ته پرهتود، ناکنټرولاه  او 

بې  سروبوله رسنۍ راوټوکېدې او داسې  ښکارهدله، چې زماوږ ټولناه  

واب ورکوي او يا هم  يو افراط د بل افاراط ځااى افراط  ته په تفريط ځ

 نيسي.

څومرډ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پار رسانيو فشاار زياات و، 

دومرډ دا مهال د رسنيو د مهار رسۍ وللېدله، خو دا مهال هم رسانۍ  

لکه څنگه چې بايد په رښتينې توګه ازادې واى، ازادې نه وې او نه دي، 

پر جنگساالرانو انتقاد د ژورناليست له مرگ    د واکمن جگړډ مار گروپ

او يرغملتيا سرډ معادل دي  رسنۍ که له يوډ اختناقه خالصې لوي، نو 

 د يوې بلې مافيا په منښولو کې راگير لوې دي.
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  د مصنوعي اقتصاد راټوکېدل: -٠

د طالبانو تر سقوط وروسته سمالسي افغانستان تاه د ناړۍ د ګڼاو 

تې لوې. سرډ له دې چې دا مرستې پاه ماوثر او هېوادونو مرستې راما

عادالنه ډول ونه کارول لوې، خو بياا هام د افغااني ټاولنې د ژوناد 

بېالبېلو برخو ته يې نوى ځواک او تحرک ورکړل. رسنيز ډګر ته هم لاه 

بېالبېلو الرو دا مرستې را ورسېدې  د دولتي خپروناو د تقاويې لپاارډ 

رډ هم کومکونه ولول. لاه دولتاي مرستې ولوې او له ازادو رسنيو س

رسنيو سرډ د مرستو په باب يو بهرني )ريکارډوگراسي( د رويټر پارهس 

سروهس په استازۍ په کابل کې په يوډ علمي ورکشاپ کې وويل: ))لاه 

ځينو دوډ اوخيزو مرستندويانو پرته، چې په خپلو کې څه نا څه همغږي 

رستو په من  کاې هاې  لري، نور په افغانستان کې د مرستندويانو د م

م کلونو ترمن  مودډ کاې ٠١١١او  ٠١١٠همغږي نه لته، مرستندويانو د 

رسنيو په ځانښړې توګه د حکومت تر واک الندې باختر خبري اژانس او 

( مليوناه امريکاايي ډالار ۱١د افغانستان راډيو ټلويزيون ته خواولا )

انو د روزنې لپاارډ دغه راز د واليتي رسنيو د ژورناليست  (1)ورکړي دي.((

د هېواد په داخل کې لنډ مهالي او اوږد مهالي کورسونه جوو لول، پاه 

سلښونو ژورناليستان وروزل لول، د جرمني هېواد په مرسته نه يوازې 

د راډيو ټلويزيون ودانيزې برخې ورغول لوې، بلکې ددې هېاواد پاه 

واد مرسته ګو لمېر افغان ژورناليستان هم وروزل لاول، جاپاان هېا

هم، له ملي راډيو ټلويزيون او د دولت له ځينو رسنيزو ادارو سرډ مالي 

 مرسته وکړډ.
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د ازادو رسنيو د پياووتيا لپارډ هم د )) ائينه(( په نامه ياوډ ځاانښړې 

نادولتي ادارډ جووډ لوډ، چې له يو لمېر ازادو رسنيو سرډ يې مرسته 

زادو رسانيو ماالي کوله،په ټوليز ډول دغو الندې نادولتي موسساو د ا

 مالتړ کړى دى:

 ائينه رسنيز او کلتوري مرکز -۶

 سهار نېکمرغه افغانستان راډيو-٠

 انټرنيوز موسسه -۹

 د جښړې او سولې د راپور ليکنې انسټيټيوټ -١

 د رسنيو، پاليسۍ او مدني ټولنې انسټيټيوټ -٥

 د افغانستان د ازادو رسنيو بنس  -۱

 (1)طنين نيټورک -٣

لتي موسسو کې ائينې موسسې دغو الندې چاپي رسانيو په دې نادو

 سرډ مالي مرسته کړې دډ:

-١سيرت  ښا ينه اوونيازډ، -۹ماللۍ  مجله، -٠کابل  اوونيزډ،  -۶

زمبېال -۱ائينه  خبري اوونيزډ،  -٥پرواز  د مالومانو درې ميالتنۍ، 

  ولسي او سباوون -١ليس نيوليس  د کابل ميالتنۍ،  -٣غم  مهالنۍ، 

 ري اوونيزډ.کلتو

پر پورتنياو موسساو ساربېرډ د امريکاا متحادډ ايااالتو د نړيوالاو 

(، د ځينو بهرنيو هېوادونو سفارتونو او ځيناو USAIDپرمختيايي ادارې )

                                                           
(1)

 Afghan Media Directory, first Edition, March,400,,5 
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نورو نادولتي موسسو هم په مستقيم او نامستقيم ډول د افغاني چاپي، 

 دى.ان وريزو، برهتناييزو رسنيو او خبري اژانسونو مالي مالتړ کړى 

سربېرډ پر دې، دولتي او نا دولتي موسسو ته د نړۍ د بې درهغه مالي 

مرستو رسېدل، هم دولتي ادارې، هم يو لمېر انجوګانې او هم يولمېر 

الخاص، چې ددې پيسو زياته برخه يې په برخه لوې، هم ددې جوګه 

کړل، چې د رسنيو په زياتوالي کې اساساي وناډډ واخلاي، لاه ځيناو 

سرډ د زياتو پيسو راټولېدنه، بل عامل لو، چې هار  مشخصو الخاصو

چا له خپل لوق او ذوق سرډ سمې رسنۍ ميدان ته کاړې. لاه ځيناو 

الخاصو او تنظيمواکو سرډ د ځينو ګاونډيو هېوادونو پخواني او اوسني 

پ  او ښکارډ روابط او مالي امکانات هم ددې سبب لول، چې رسانۍ 

 رکې  پراختيا ومومي. زياتې لي او د رسنيو بازار يا ما

د طالبانو نظام تر ونښېدو وروسته د افغانستان اقتصاد په ناڅااپي او 

تصنعي ډول لوو لو، دا لووتيا که څه هم طبيعي نه وډ او د عواماو پار 

ځاى يې د خواصو ژوند ډهر لوو کړ، خو د ژوند د کچې همدغې لووتيا د 

سانيو لاه بېالبېلاو رسنيو پراختيا ته الرډ اوارډ کړډ. څرنښاه چاې د ر

ډولونو، په تېرډ بيا له چاپي رسنيو سرډ د عوامو او نا لوستو خلکو ډهار 

کار او رابطه نه لته او دا کار په خواصو او په تېرډ بيا په لوستې ښااري 

ټولنې پورې اوډ پيدا کوي او دا خواص يا ښاري ټولنه د کليوالي سايمو 

برخمنه لوې، نو ځکه خو په په انډول د نړيوالې ټولنې له مرستې زياته 

ښارونو کې رسنيو زياته ودډ وکړډ او د کنټرول کيلي يې هم د خواصاو 

په ګوتو کې پاتې لوډ. په ټوليز ډول ويالى لو، کاه چېارې د نړياوالې 

ټولنې بې درهغه مرستې نه واى او بيا دا مرستې له حساب او کتاب پرته 
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ورغلې، نو پورډ باور  د ټولنې د ځينو مشخصو الخاصو السو ته نه واى

دى، چې زموږ رسنۍ به د کميت له پلوډ، پر دومرډ لږډ وخات ، دومارډ 

 لووې کچې ته نه واى رسېدلې.

د پن و لپږو کلونو په بهير کې ځينې هغه رسنۍ، چې د نړيوالو پاه 

مرستو پيل لوې وې، د هغو د مرستو په بندهدو سرډ بېرته بندې لوې 

ا دا دډ، چې زموږ يو لمېر رسنۍ په تصنعي او پر ټپه ودرهدلې. ددې مان

ډول رامن ته لوي او د ټولنې او يا په هغې کې د ځينو مطرحو څېرو د 

مصنوعي اقتصاد زهږندډ دي. خو که چېرې زموږ اکثرډ رسنۍ د ټاولنې 

له نورمال او طبيعي اقتصادي، سياسي، ټولنيز او فرهنښاي پرمختاګ 

بقا به ياې هام د ټاولنې لاه  سرډ سمې رامن ته لوې واى، نو ژوند او

طبيعي حرکت سرډ سمون درلود، په ټوليز ډول ويالى لو، چې زموږ د 

رسنيو يو زيات لمېر او س هم، د همدغه مصنوعي او موقتي اقتصاد په 

زور رامن ته لوي، چلېږي او کله چې دا حالت ختم لاي، ناو لاه دې 

بېرته لاه  ډول رسنيو به ډهرې کمې خپل ژوند تضمين کړي او اکثرډ به

 من ه الوې لي.

 سياح عوامل:  -۹

د افغانستان  د اوسنيو رسنيو په غووولو کې  سياسي عوامال  هام 

ستر نقش  لري، که چېرې تر هر څه  دمخه، پاه سياساي نظاام  کاې 

بدلون نه واى راغلش، نو طبيعي خبرډ دډ، چې  د طالبانو  په سرسختي 

ان  ناه و  هغاوى ناه  لاه مذهبي نظام کې  د دا ډول رسنيو  هې  امک

سياسي، نه له مذهبي او نه هم  له ذهني او فکري پلاوډ د رسانيو دې 
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ډول حاکمت  او محتوا سرډ جوو وو او نه ياې هام ددې زغام درلاود. 

سياسي بدلون  ددې الرډ اوارډ کړډ، چې نوې رسنۍ له خپال دې ټاول 

نتخابي ادارډ کميت او کيفيت سرډ را وټوکېږي. په موقته، انتقالي او بيا ا

کې  د نړيوالې ټولنې غو  دري   دا و، چې رسنۍ بايد په پراخاه کچاه 

ودډ ومومي، د دوى ټينگار ان تر دې بريدډ و، چې که ځيناې رسانۍ د 

افغانستان  اسالمي، ملي او دودويزو ارزښتونو ته زيان  هام واووي، ناو 

دوى يې په کيسه کې نه دي. د نظام تار سياساي بادلون وروساته د 

))ولسواکۍ((، د ))بيان ازادي(( او ))د ښ و حقوق(( لعارونه  تر هرڅه 

زيات مطرح لول، دې لعارونو  د رسنيو لاه طبيعاي او تصانعي ودې 

سرډ مرسته وکړډ. د گو لمېر هېوادونو سياسي اساتازيو او ناادولتي 

موسسو په مستقيم او نا مستقيم ډول د افغانساتان دولتاي او ازادې 

و سياسي پلوډ ونازولې  نړيوالې ټولنې په افغانستان کې رسنۍ له مالي ا

د رسنيو رنگارنگي او ازادي خپل يو ستر برى وبالاه، پاه تېارډ  بياا د 

امريکا متحدډ ايالتونو حکومت دا کار د خپل ځان لپارډ وياو وگاڼه. پار 

کال د افغانستان لپارډ د امريکا متحادډ اياالتونو ځاانگړي  (م ٠١١۹)

لزاد او د ملگرو ملتونو ساازمان ځاانگړي اساتازي استازي زلمي خلي

لخدر ابراهيمي ))د افغانستان اساسي قانون او مدني ټولنه(( په نوم په 

جرمني کې د جوو لوي سيمينار برخوالو ته په ډاگه وويل، چې موږ په 

افغانستان کې  د رسنيو  له ودې څخه ډهر خولاله يو، زلمي خليلازاد 

( چاپي رسنۍ په ټاول افغانساتان کاې  ٠٠١)وويل چې دا مهال  نږدې 

خپرهږي او دا زموږ  لپارډ  د خوښۍ زهرى دى. که څه هم پاه سايمينار 

کې  يو لمېر برخوالو  د ښاغلي زلمي خليلزاد پر خبرو اعتراض درلاود 

او د رسنيو  دا لمېر يې طبيعي نه، بلکې تصنعي باله، خو بيا هم  زلمي 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01111 
 

چاپي رسنيو کميات د نړياوالې ټاولنې   خليلزاد  او لخدر ابراهيمي  د

لپارډ يو ښه پيغام باله. د ازادو رسنيو د پياووتيا په همدغه ))گرم(( او)) 

طاليي(( عصر کې يو لمېر رسنۍ پر دې بريالۍ لوې، چې د نړياوالې 

ټولنې،  په تېرډ بيا د امريکا متحدډ ايالتونو  وويا مرستې را جلب کاړي. 

ټلويزيون و، چې د يو څه مالي مرساتې  پاه )افغان ټلويزيون( لومړنش 

راجلبولو سرډ يې د لومړني ازاد ټلويزيون په نامه، په  کابل کې خپرونې 

پيل کړې، ورپسې د )طلوع ټلويزيون( چلوونکي پر دې برياالي لاول، 

( نږدې يو نيم USAIDچې د امريکا د متحدډ ايالتونو د پرمختيايي ادارې)

راجلبولو سرډ خپل نشرات پيال کاړي او مليون ډالرډ وويا مرستې په 

وروسته بيا د خپل دوراني حرکت په واسطه  پر دې بريالي لول، چاې  

د خپلې گټې له الرې خپل ژوند ته دوام ورکړي. د نړيوالې ټولنې  د هر 

اوخيز  مالتړ په برکت  په افغانستان کاې د نړيوالاو راډيوگاانو او ازادو 

ناليساتان وروزل لاول، د مرکاز  او  اژانسونو له خوا پاه سالگونو ژور

واليتونو په کچه  د ژورناليستانو او د ژورناليساتانو د حقوقاو د مالتاړ 

ټااولنې جااووې لااوې، لکااه د افغانسااتان د ژورناليسااتانو ټولنااه، د 

افغانستان د ژورناليستانو ملي اتحاديه، د افغانستان د ژورناليساتانود  

د ژورناليستانو ټولنه او همدارنگه  حقوقو د مالتړ ټولنه،  د جنوبي اسيا 

په سيمه ييزډ  او واليتي کچه  په لسگونو  دا ډول ټولنې جووې لاوې.  

د افغانستان ژورناليستانو ته ددې الرډ اوارډ لوډ، چې بهرينو هېوادونو 

او همدارنگه  د نړۍ گو لمېر ژورناليستان افغانساتان تاه رسامي او 

کې د ژورناليستانو د بېالبېلو ټولناو کاري سفرونه وکړي. په افغانستان 

رامن ته کېدل، د هغو فعاليت، د ژورناليستانو له نورو سايمه ييازو  او 

نړيوالو ټولنو سرډ  د هغو روابط  ددې سبب لول، چې  تر ډهرې کچې د 
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ژورناليستانو حقوق خوندي لي. د تېرو څاو کلوناو پاه اوږدو کاې د 

زياات و، چاې  بېالبېلاو   ژورناليستانو سياساي مالتاړ  تار دې حادډ

ژورناليستانو د دولت لومړۍ درجه  ديموکرات واکمن  هم تر سرسختو 

پوښتنو او گروهږنو الندې راوستالى لاول.که څاه هام د ياو لامېر 

ژروناليستانو لپارډ فوق العادډ ازادي رامن ته لوډ،  خو دا ازادي هغاه 

کې يې له تظيمي  ډول ژورناليستانو ته ډهرډ زياته وډ، چې په حاکم نظام

زورواکو سرډ نږدې پيوند درلود او په اصطالح د يو ډول ازادو خپرونو تر 

چتر الندې يې تنظيمي، سمتي او گوندي مسايلو ته لمن وهله  اساسي 

زورواکي د دې ډول خبرياالنو له انتقادونو معاف وو.  د دولت او ملت په 

په پام کاې نيولاو  کچه  د  ازاديو ددې ډول مختلف کچ و مېچ يا ګراف

سرډ يو لمېر ژورناليستان د دې تېرو څو کلونو په بهير کاې  زياانمن 

لول او د ژورناليستانو پر وواندې د زور زياتي بېلگې هام  د دولات  او 

هم د مخالفينو له خوا  رامن ته لوې. د نړيوال ژورناليزم د مرکز رئيس 

د پېتاو پاه بااب  ښاغلش رحيم اهلل سمندر د ژورناليستانو پر وواندې

قضيې ثبت لوي او  ٥١م کال کې د ګواښلو او ځورولو ٠١١۱وايي: )) په 

د رسنيو درې کارکوونکي وژل لوي دي. تر دې چاې د پارلماان غاړو 

دا ګواښونه له يوډ کاله بل ته توپير کاوي. )) د  (1)دغه چلند کړى دى.((

ڼاې د م کال په پيل کې د انټرنيوز د رسانيو د څاارنې لاومړۍ ګ٠١١١

خپرونو او راډيو سټېشنونو پر ضد د وهرولو نهاه پېتاې لسات کاړي، 

ګواښونه د پوليسو، جنايي جرمونو سرډ د مباارزې د ادارې، د عادليې 

وزارت د وسلوالو اساتازو، د افغانساتان د ساترې محکماې، د کابال 
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ښاروال او د هرات او ننښرهار  د سيمه ييازو واکمناو پاه لامول لاه 

م کال په مارچ کې څاارونکي ٠١١۱څخه لوي دي. د بېالبېلو سرچينو 

د کابل د عامه امنيت د محکمې، د ولسمشار د دفتار، ناامعلومو بام 

چوونکيو، بېالبېلو پوليس افسرانو او حتش د امريکايي ځواکونو له خاوا 

 د ګواښولو د لپږ پېتو په هکله راپورونه ورکړل.

کااال کااې د  ٠١١٥د افغااان ژورناليسااتانو د اتحاااديو پااه وينااا پااه 

قضيې ثبت لوي دي. د ياوې  ١٥ژورناليستانو پر ضد د وهرولو او عمل 

د  (1)ښاا ينه ژورناليسااتې پااه لاامول دوډ وژنااې هاام لااوې دي.((

ژورناليستانو پر وواندې د ناووډ چلند د اکثرو پېتو رپوټونه نه ورکاول 

کېږي، خو که په اټکليز ډول ماوږ ددې اټکال وکاړو، ناو هار کاال د 

انو پر وواندې د ناووډ پېتو مجموعي لمېر تر سلو پېتو هم ژورناليست

 اووي.

لکه څنگه چې په دې دورډ کې يو لمېر کورنيو او بهرنيو سياستوالو 

په افغانستان کې  د رسنيز بهير مادي او مانيز  مالتړ وکړ،. دغسې  ياو 

لمېر ژورناليستانو  هم د سياستوالو مالتړ ته راودانگل، يا په بله ويناا 

و لمېر سياسي الخاصو د ليکوالۍ او ژورناليزم  له دې خالصې فضاا ي

نه گټه پورته کړډ او د ژورناليزم تر چتر الندې يې سياساي فعاليتوناه 

پيل کړل ، دا هڅې تر دې حدډ ورسېدې، چې که چېرې د دولت يا هم 

کوم بل ارگان  له خوا  پرې فشار  راته،  بياا ناو دوى  د ژورنااليزم  لاه 

نه گټه پورته کوله او  ويل به يې، چې دولات  د ژورناليساتانو  ماسک  

خونديتوب  تاه پاام ناه کاوي، پاه دې توګاه، دې ډول  الخاصاو د 
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افغانستان د  رسنيو ناپيېلتوب پيکه کاړ او ياو لامېر رسانۍ پاه ناا 

مستقيم ډول د پخوانيو  سياستوالو  او زور واکانو په خدمت کې بوختې 

او خپله په کورنۍ کچه د رسنيو  له دې هار  پاتې لوې. د نړۍ، سيمې

اوخيز سياسي مالتړ سرډ  سرډ بيا هم تراوسه  د رښتينو او ازادو رسنيو  

تصوير تت دى او زموږ رسنۍ  يو ډهر څرګند، روښانه او لفاف تگلورى 

نه لري. که څه هم  زموږ اوسنۍ رسنۍ د محتوا له پلوډ روښانه حرکات 

فت له مخې يې  دهمدې خالصې سياسي نه لري، خو د کميت  او صحا

فضا  له امله ډهر پرمختگ کړى دى،  دا چې دا اوسنش کميت به په پاى 

کې پر يو مثبت کيفيت  بدل لي که نه؟ رسنۍ به د خپلو محتوياتو لاه 

مخې يو بل سرډ اخته لي او يا به خپل مسير روښاانه کاړي کاه ناه؟  

هغه پوښتنې دي، چې وخت  هېواد ته  به يې گټه زياته وي که زيان؟ دا

 به يې ځوابوي.

 د ټولنې د عمومي ظرفيت لوړتيا: -١

دطالبانو نظام تر ونگېدو وروسته، ناه ياوازې د افغااني ټاولنې  پاه 

سياسي ژوندانه کې بدلون راغش، بلکې په اقتصادي، ټولنيز او فرهنگي 

ژوندانه کې هم زيات بدلونونه پېښ لول، همدې بدلونو د رسنيز بهير 

ووهدو ته الرډ  اوارډ کړډ او تر يوډ حادډ د رسانيو د دوراناي حرکات غ

سبب لول  هر څومرډ چې په ټولناه کاې مثبات سياساي بدلونوناه  

پېتېدل، په هماغه کچه د رسنيو لپارډ د ازاد تنفس زميناه برابرهادډ، 

څومرډ چې فرهنگي او علمي پرمختگونه رامن ته کېدل، همادومرډ د 

ل زياتېدل او څومرډ چې د خلکو د اقتصاد کچاه رسنيو مينوال او لېوا

لووهدله، همدومرډ يې رسنيو ته قوت او حرکت باښه. که اوسانۍ دورډ 
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يو ځل بيا دطالبانو  له واکمنۍ سرډ پرتله کړو، نو  ډهر زيات تاوپير باه 

راته څرگند لي  د ساري په توگاه د طالباانو د واکمناۍ پار مهاال د 

وديجه نږدې )يو پن و س ميلونه ډالارډ( افغانستان ټوله رسمي دولتي ب

وډ، چې د مامورينو پر معاش، دولتي لگتتونو او نورو جگړډ ييزو چاارو 

لگېدله، خو اوسمهال  که د رسنيو  په چاارو کاې د ټولاو لگېادونکو 

لگتتونو يوډ اټکلي محاسبه وکړو، نو يوازې په همدې رسانيزډ برخاه 

 لونو ډالرو( اووي.کې  لښېدونکې پيسې هر کال  تر )پن و س مي

ل کال په کابل کې د ))مجاهدينو(( او ))ملحدينو(( تر ائتالف ۶۹٣۶پر 

او اختالف دمخه  نږدې  پن ه لس لويې  او ووې  چاپخونې  فعاالې وې، 

چې ټولې د جښړډ مارو ډلو  له خوا پو پناډ لوې، د طالبانو د واکمنۍ پر 

د چاپي خپرونو په برخاه مهال  خو اصالً ليدنيو رسنيو ته اجازډ نه وډ، 

کې هم ډهر محدوديتونه وو، دا مهال هېواد ته عصري چاپخونې  هام را 

نه وول لوې او  څو د گوتو په لمار چاپي رسنۍ، چې چاپېدلې د همغو 

زوو چاپخونو په پاتې وسايلو چاپېادلې. د طالباانو د واک تار ساقوط 

يلو سارډ وروسته  هېواد  ته گو لمېر چاپخونې له خپلو عصري وساا

راوول لوې او دلته يې پر فعاليتونو پيل وکړ، تر اوسه پورې په لسښونو 

لويې او ووې چاپخونې يوازې په کابل ښاار کاې فعاليات کاوي، چاې 

دگڼوکتابونو او نورو ډول ډول خپرونو  د چاپ ظرفيات لاري، دولتاي 

چاپخونه، د پوهنې چاپخونه، نبراسکا، بهير، ساحر، داناش، احماد او 

ې چاپخونو له جملې څخه دي. پر چاپخونو سربېرډ د هېواد په نورې دد

مرکز او واليتونو کې ګو لمېر خپرندويې ټولنې تاسيس لوې، چې پر 

ډهر کم وخت يې په سلښونو عنوانونه نوي اثار چاپ کړل. لکه په کابال 
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کې: رسالت، االزهر، سيرت، اقرا، نور، کوثر، صميم، سعيد، دانش، خاور، 

، فرهنګ، پامير، خيبار، مساتقبل، ساالنګ، ساعادت، ميوند، سېالب

خيري، اميري، فيصل، چنار، ګهي  خپرندويې ټولنې. پاه هارات کاې: 

احمدلاډ ابدالي، موميني، امام ابوحنيفه، فاضالي، فيضاي، لافيقي، 

عرفان او نعماني خپرندويې ټولنې. په ننښرهاار کاې: مومناد، ګاودر، 

او همدارنښه په نورو واليتونو کې هارون، افغان، ناګار خپرندويې ټولنې 

په مجموعي ډول نورې په لسښونو خپرندويې ټولنې جووې لوي چاې 

هرې يوې يې په خپل نوبت سرډ ګو لمېر کتابونه چاپ کړي دي. لکه 

څنگه چې  دمخه مو يادونه وکړډ، د خلکو  اقتصادي پياووتيا، د رسنيو 

د تعليمي کچې اوچتياا له پياووتيا سرډ مستقيماً ارتباط لري، د خلکو  

هم ددې المل لوډ، چې خلک رسنيو ته لېاوال کاړي. چااپي رسانۍ  

طبعاً  له لوستي  پاوکي سرډ اوډ پيدا کوي، سرډ له دې چې  د تېرو  اوو 

( ناږدې پاورې  وروساتيو کال ل۶۹٨٣کلونو په تر  کې  تر دې دمه ) 

( ښوون ي سوځول لوي او تړل لاوي دي، خاو ددې ترڅناگ  ۱٠٥)

(ښوون ي نور جاوو لاوي دي. او س د ټولاو زدډ کوونکاو  ٥١١١ې )نږد

لمېر تر اوو مليونو کسانو اووي. دولتي پوهنتونونه رغول لوي او ناور 

په لسښونو ستر علمي او فرهنگاي مرکزوناه هام جاوو لاوي دي. د 

خپلواکوفرهنگي ټولنو لمېر هم سلگونو ته رسېږي. يوازې ))د افغاان 

کې نږدې دوډ سوډ فرهنښي ټاولنې راټالاه  کلتوري ټولنو ګډډ جرګه((

دي. په مجموعي ډول په هېواد کې د تعليم کچاه  لاووډ لاوې، د زدډ 

کړې  تر څنگ د خلکو  اقتصادي ودې، په ښارونو، په تېرډ بيا  په لوياو 

ښارونو کې، خلک د ددې جوگه کړي، چې پر رسنيو لگتت وکړي، پاه 

و د اقتصاد کچاه ټيټاه وډ  تېرډ بيا چاپي رسنۍ راونيسي. پخوا د خلک
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ډهرو کمو کسانو  ددې و س پيدا کاوډ، چې  چاپي رسنۍ واخلاي، هغاه 

وخت  خلکو د خپلو  لومړنيو ضرورتونو  د پورډ کولو  او د ژوناد د بقاا 

لپارډ  خپل ټول و س  کاوډ،  دې ډول  چاپي رسنيو د خرڅالو لاه الرې  

و اکثارډ چااپي خپل دوراني حرکت نه لو تر سرډ کوالى، نو ځکه  خا

رسنۍ يا په کم قيمت او يا هم دسبسايډۍ په زغملو خرڅېادلې او ياا 

هم  وويا وهشل کېدلې. د وويا وهش کلتور هم د چاپي رسانيو ارزښات 

راټي  کړى و، اکثرډ خلک  به تر هغه وخته منتظر وو، چې چاپي رسنۍ  

  په وويا ډول تر السه کړي، ډهر کمو خلکو پر کتااب  او چااپي رسانيو

پيسې ورکولې. پر وروستيو کلونو، چې ليادنۍ رسانۍ زيااتې لاوې، 

دعامو  ليدونکو  او نالوستو  دواوو لپارډ  يې د وويا ليد زمينه برابرډ کړډ 

او ټول کوالى لي ګټه ترې پورته کړي. د افغانستان پاه گڼاو ليادنيو، 

اورهدنيو او چاپي رسنيو  کې د زرگونو افغاان ژورناليساتانو گاډون  او 

فعاليت هم د خپل ژوند د خړوب  لپارډ گو لمېر افغاناان لاه رسانيو 

سرډ وتړل.  او س رسنۍ نه يوازې د تبليغ او خبر وسيلې دي، بلکې  په 

زرگونو  افغانانو ته د کار وبار او گټې وټې  وسايلې هام دي. ياو زياات 

لمېر رسنۍ  او س په ټولنه کې  د اقتصاد د عمومي کچې د لووتيا  لاه 

والى لي، د گڼو اعالنونو  او نورو گټنادويو خبرتيااوو لاه الرې امله  ک

خپل  ژوند ته دوراني حرکت ورکړي. د افغاني رسنيو  د مالي مالتړ پاه 

پياووتيا کې نه يوازې د افغاني  ټولنې د اقتصادي، فرهنگاي او علماي 

ظرفيت  لووتيا  ونډډ لري،  بلکې په افغانستان کې د بهرنيو هېوادوناو 

او پوځي حضور، دهغوى مرستې او ضرورتونه هام لاوى اغېاز سياسي 

لري. په ټوليز ډول هر څومرډ چې دټولنې  عمومي ظرفيت  لووهږي، پاه 
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همغه کچه رسنۍ هم پياووې کېږي او د پرمختاگ پار لاوري گاموناه 

 اخلي.

 د رسنيو قانون: -٥

په هرډ ټولناه کاې د رسانيو د ودې ياو عامال د رسانيو قاانوني 

قانوني تضمين دى. که په يوډ ټولنه کې د رسانيو لپاارډ مشروعيت او 

قانوني او حقوقي مالتړ نه وي، د رسنيو چلوونکي په ډاډډ زوډ کاار ناه 

لي کوالى  يوازې هغه رسنۍ به کار وکړي، چې له واکمن نظاام سارډ 

اوخ لښوي او فکري خواخوږي ورسرډ لري، خو يوازې رسنيز قانون هام 

ه سلو کې مرسته نه لاي کاوالى  کېادى د رسنيو له ودې سرډ سل پ

لي په هغو ټولنو او هېوادونو کې چې مذهبي او ډيکتااتوري نظاموناه 

واکمن وي، د رسنيو لپارډ هم خپل خپل قاوانين ولاري، خاو پاه دې 

قوانينو کې به داسې قيدوبند وي، چې رسنۍ بشاپړې خپلاواکۍ تاه 

ښت هم کېادى پرهنږدي. د ځينو ټولنو کلتوري، مذهبي او ټولنيز جوو

لي داسې وي، چې د رسنيو پورډ ازادي ونه لي زغمالى، ځينې نورې 

ټولنې او هېوادونه، چې تازډ په کې زورواکي رژيمونه پرځېدلي او د ازاد 

فکر وږمه په کې نوې چلېادلې وي، هلتاه هام د رسانيو د ازادۍ پار 

وواندې ستونزې وي، د يو اوخيزو زورواکو نظامونو لاه خاوا، د ټاولنې 

دوديز کنټرول او له  بلې خوا د رسنيو لاه يوناا څااپۍ ازادۍ څخاه د 

ليکوالو او ژورناليستانو ناسم تعبير او تفسير، د تجربو کموالش او له هغو 

څخه ناسمه ګټه اخيستنه هم ددې سبب کېږي، چې د رسانيو د ودې 

طبيعي بهير له ځنډ و خنډ سرډ مخامخ کړي. په هار حاال د رسانيو 

و د قانوني فعاليت لپارډ اساسي الرډ دډ، چې هم د رسنيو قانون د رسني
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د ودې بهير ته زمينه برابروي او د نيمښړتياوو او تېروتناو د مخنياوي 

الرې چارې يې هم په ګوته کوي. په افغانستان کې د رسنيو قانون ډهرډ 

اوږدډ سابقه نه لري، ان د چاپي رسنيو ترچاپ، لسيزې وروسته ماوږ د 

کال تار اساساي قاانون  (ل۶۹١۹)نون څتتنان لو، د مطبوعاتو د قا

وروسته، چې د ديموکراسۍ لسيزډ پيل لوډ، ناو پاه دې لسايزډ کاې 

مطبوعاتو هم ښه ودډ وکړډ، پر همدې مهال يو لمېر ازادو، ګونادي او 

نا دولتي خپرونو د چاپ مجوز ترالسه او پر فعاليت يې پيل وکړ. تر هغه 

اتګ پورې د کاغذ پرمخ د مطبوعاتو قانون وروسته بيا ان د طالبانو تر ر

و، خو د رسنيو لپارډ عملاي او رښاتينې ازادي ناه وډ. د طالباانو پاه 

واکمنۍ کې خو په اساسي مانا نه رسنۍ وې او نه هم د رسنيو قاانون  

پر تصويري رسنيو چورل  بنديز و، يوازې څو د ګوتو په لمار طبااعتي 

حو تصويرونو پر خپراوي بناديز خپرونې وې، چې په هغو کې هم د زيرو

و. د طالبانو نظام تر ونښېدو وروسته چې يوډ ناببرډ، ناڅاپي او نا طبيعي 

ديموکراسي رامن ته لوډ، نو له دې سرډ جوخت د رسنيو قانون چاې 

 د کاال ل(۶۹٨۹موقته بڼه يې لرله، هم رامن ته لو، خو کله چې پار )

دې قانون کاې تساجيل نو په  لو، جوو قانون اساسي نوى افغانستان

لول: ))د بيان ازادي له تېري څخه خوندي دډ. هر افغان ح  لري، چې 

خپل فکر د وينا، ليکنې، ان ور او يا نورو وسيلو له الرې، په دې اساسي 

 قانون کې د راغلو حکمونو په رعايت، څرګند کړي.

هر افغان ح  لري د قانون له حکمونو سرډ سم مطالب، باې لاه دې 

مخکې له مخکې دولتي مقامونو تاه وښايي، خپاارډ او نشار چې هغه 

 کړي.
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د مطبعو، راډيو او ټلويزيون، د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط 

نو  (1)په نورو وسايلو پورې مربوط حکمونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.((

د همدې اساسي قانون په رڼا کې رسنيز قانون کې يو څه بدلون راغش. 

 ددې اوسني قانون په لومړۍ مادډ کې راغلي دي: د رسنيو

)) دغه قانون د اساسي قانون  د څلوردهرلمې ماادې  د حکام لاه 

مخې او دبشر د حقوقو د نړيوال ميثاق د نولسمې مادې پاه رعاايتولو 

سرډ سم د فکر او بيان د ازادۍ  د حا   د تاامين  او پاه هېاواد کاې  

 1(٠)ه موخه وضع لوى دى....((دټوليزو رسنيو  د فعاليت  د تنظيم پ

( مادې لري، چې د اطالعاتو او ١۹د افغانستان د رسنيو قانون ټولې )

کلتور وزارت له خوا ولسي جرگې ته وواندې لوى دى. د ولسي جرگې 

غړو دا قانون څو ځله  په خپل من  کې واواوډ راواواوډ، خو کوم  تواف  

پر ميالت ولسي جرگاې   يوږ د  کال (ل ٨١١٧)ته پرې ونه رسېدل، د  

دا قانون  له يو لړ بدلونونو سرډ پا س کړ، البته دا قانون ال تر دې دمه  د 

)سنبلې تر ورستيو( د مشرانو جرگې له خوا نه دى تصاويب لاوى، د 

مشرانو جرگې له خوا د احتمالي تغيراتو په پام کې نيولو سارډ کېادى 

يا  وروساته  ورتاه د لي، دا قانون بېرته ولسي جرگې ته  الو لي او ب

اختالفي ټکو د حل په خاطر د دواوو جرگو  له خوا  د مساوي غاړو پاه 

تعداد کميسيون وټاکل لي او تر هغه وروسته بيا جمهور رئايس تاه د 

توليح لپارډ  الو لي. په هر حال هغه متن  چې د حکومت  له خوا ملي 

هر قوي ټکي لورا ته وواندې لوى، د رسنيو د ازادۍ د تضمين لپارډ  ډ
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لري، ان تردې حدډ چې ځينې برخاې ياې زماوږ د ټاولنې  د دودياز 

جووښت د هضم تر کچې هم اوچتاې دي، ددې قاانون  غټاې ماوخې 

 دادي:

د فکر او بيان د ازادۍ د ح  دودول او له هغاه څخاه مالتاړ، د  -۶))

خبرياالنو )ژورناليستانو( له حقوقو څخه دفاع او د هغوى د ازاد فعاليت 

 ډ  د وو لرايطو برابرول.لپار

د ازادو، خپلواکو او زيات پلويو )کثارت گارا( رسانيو  دودول او  -٠

 پرمختيا.

د وينا، ليکنې، رسم، ان ور)تصاوير(، د فيتاې پار ماخ د ثبات،  -۹

تمثيل، خوځتت )حرکت( او د نورو علمي، هنري او چاپي پديادو پاه 

لو لپارډ د زميناې مرسته  د هېواد د اتباعو د فکر او احسا س د څرگندو

 برابرول.

د اسالم د مبين دين  د حکمونو په پام کې نيولو سرډ ، د بشار د  -١

حقوقو په نړيوال ميثاق کې مسجل لوى د بيان او ټاولنيزو رسانيو د 

 ازادۍ د اصل رعايتول.

د ټوليزو رسنيو  د سالمې ودې په موخاه  داساې مرساته چاې  -٥

خپرهدو اغېزناکه وسايله لاي او وکړاى لي په هېواد کې  د ثقافت  د 

 2(۶)عامه رايې په رښتينې او گټورډ توگه ټولنې ته منعکس کړي.((
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ددې قانون په درهيمه مادډ کې  د رسانيو اصاطالحات، لکاه خپلاه 

رسنۍ، مطبوعات، خبريال، چاپخونه، چاپوونکش، خپروونکش، د امتيااز 

که او ناور خاوند، مسئول مدير، خپرول، راډيو، ټلويزيون، کېبلاي لاب

تعريف لوي دي. د درهيم څپرکاي څلورماه ماادډ  بياا د رسانيو  د 

 چلوونکو پر حقوقو او وجايبو غږهږي، وايي:

مساوولينو لاه  هر کس د فکر او بيان د آزادۍ ح  لري. د دولتي (۶)

 خوا له مداخلې او محدوديت پرته، د معلوماتو او نظريو غوښتل، ترالسه

کاې لاامل دي او د بياان او د معلومااتو د  کول او انتقال په دې ح 

السه کولو د وسايلو آزادي هم په خپلاه لمان کاې  خپرولو،وهش او تر

 [.رانغاوي

 .دولت د ټوليزو رسنيو د آزادۍ مالتړ کوي او پياووې کاوي ياې( ٠)

په ګډون ناه لاي  هې  رښتينش يا حکمي کس د دولت او دولتي ادارو

سنيو فعاليت منع، تحريم، سانسور ياا کوالى د خبري او يا معلوماتي ر

محدود کړي او يا په بل ډول سرډ د ټوليزو او معلوماتي رسنيو په چاارو 

 السوهنه وکړي. او خپرونو کې

 : پن مه مادډ

دولات د  هر څوک ح  لري معلومات وغواوي او الساته ياې راووي.

هېواد اتباعو ته هغه معلومات برابروي، چې غواوي يې، خو هغه وخات 

څخه ډډډ کوي، چې غوښتل لوي معلومات پوځي محرم راز  ه دې کارل

 ګټې له خطر سرډ مخامخ کړي. وي او په ډاګه کول يې ملي امنيت او
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 : لپږمه مادډ

رپوټونو او انتقادي نظريو په ګاډون د  خبرياالن )ژورناليستان( د (۶)

 .قانوني مالتړ وو ګرځي خپلو مسلکي فعاليتونو په ترسرډ کولو کې د

 خبرياالن )ژورناليستان( ح  لري د خپلو کاري سارچينو لاه   (٠)

څرګندولو )افشاء کولو( څخاه ډډډ وکاړي، خاو هغاه وخات باياد دا 

واکمنې محکمې د هغو د څرګندولو حکم  سرچينې پټې ونه ساتي، چې

 .کړى وي

  : اوومه مادډ

 خبرياالن او د ټوليزو رسنيو نور غړي کوالى لي، له خپلو ټوليزو ګټو

له حکموناو سارډ سام خپلاواکې  څخه د دفاع په موخه، د دې قانون

 .اتحاديې جووې کړي

 : اتمه مادډ

کوالى لي، په درهيمه مادډ کې د ټاوليزو رسانيو  د هېواد اتباع   (۶)

 .سرډ سم تاْسيس کړي خوندي لوي وسايل، د دې قانون له حکمونو

فغانستان کې بهرنۍ سياسي نمايندګۍ، نړيوالې موسسې او په ا   (۲)

د هغو نمايندګۍ کوالى لي د ډيپلوماتيکو انډولونو په رعايتولو سرډ، د 

اطالعاتو او کلتور وزارت تر اجازې وروسته د خبري توکو پاه چااپ او 

 (1)((.خپرولو ال س پورې کړي

درهيم څپرکش په مجموعي ډول د مطبوع وسايل را پېژناي، څلاورم 

وسايلو د امتياز  او جووښات  څپرکش پر چاپخونې) مطبعې(،  د طباعت

پر څرنگوالي رڼا اچوي، پن م څپرکي سمعي او بصري وساايل پېژناي، 

لپږم څپرکش د امتيااز خاوناد، لارايط  او مکلفيوناه راپېژناي، اووم 

                                                           
(1)
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څپرکش د مسئول مدير لرايط او مکلفيتونه په ګوته کوي، اتم څپرکش  

کاش ممنوعه خپرونې، نهام څپرکاش جزاياي حکموناه او لسام څپر

 وروستني متفرقه  حکمونه تشريح کوي. 

 3په ممنوعه خپرونو کې يوازې دغه خپرونې جواز نه لري:

هغه ليکنې چاې د اساالم د اصاولو مغااير او ناورو دينوناو او  -۶))

 مذهبونو ته سپکاوى وي.

هغه ليکنې چې د الخاصو د سپکاوي او پرهغو بانادې د افتاراء  -٠

 4(۶)المل لي.((

د رسنيز قانون عمومي محتوا وډ. دا چاې د تېارو اوو  دا د افغانستان

کلونو په تر  کې دا قانون يا نور رسنيز قوانين څومرډ عملاي لاوي او 

څومرډ نه دي عملي لوي، په دې برخه کې بايد وواياو، کاه د رسانيو 

قانون له نورو قوانينو، د افغاني ټولنې له عماومي هضام او ظرفيات او 

ځواک له تعميل سرډ پرتلاه کاړو، ناو د  همدارنښه د حکومت اجرايي

رسنيو قانون د نورو هغو په انډول زيات تطبي  لوى دى. ددې تطااب  

علت دا نه دى، چې حکومت او يا د دولت نورو درې ګوناو ځواکوناو دا 

قانون تطبي  کړى دى، بلکې ددې قانون تار لاا پاه خپلاه د ټاولنې 

الو دي، د هغاوى څلورم قوت )د رسنيو چلاوونکي او کاارکوونکي( و

ګټې، فعاليت او رسنيز ژوند ددې غوښتنه کوي، چاې دا قاانون باياد 

تطبي  لي. په هر حال رسنيز قانون او رسنوال يو له بل سارډ الزم او 

 ملزوم دي او يو د بل د رسنيز ژوند بشپړوونکي او تنظيموونکي دي.
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 دويم څپرکی

 د اوسنيو رسنيو ډولونه

 

د )مطبوعاتو( اصطالح کاروله. څرګنادډ خبارډ پخوا به يې رسنيو ته 

دډ  )مطبوعات( يوډ عربي کلمه دډ، چې د طباعتي ياا چااپي خپروناو 

لپارډ راځي. د وخت په تېرهدو سرډ اورهدنۍ او بيا ليادنۍ رسانۍ هام 

رامن ته لوې، خو تر اورهدنيو او ليادنيو رسانيو، چااپي رسانۍ اوږد 

يې زيات پرمختګ کړى دى. تاريخ لري، چې د چاپ تر مالين وروسته 

کله چې راډيويي سټېشنونه جوو لول، اورهدنيو رسانيو ورسارډ ودډ  

وکړډ، خو په افغانستان کې د چاپي او اورهدنيو رسنيو له نسبتاً ماوازي 

ودې سرډ سرډ بيا هم د دواوو لپارډ د )مطبوعاتو( همدا عربي  اصطالح 

دمخاه، د رسانيو  کارهدله، نو ځکه خو يې د رسنيو تر اوسني قاانون

قانون ته ))د مطبوعاتو قانون(( اصطالح کاروله. په افغانساتان کاې د 

)رسنيو( اصطالح يوازې په دې وروستۍ نيمه لسيزډ کاې دود لاوډ او 

ددې  علت دا و، چې د )رسنيو( اصطالح ، د رسنيو د اوساني او پاراخ 

وسانۍ مفهوم په توګه، ټولې هغه ماناوې او ځانښړتياوې رانغاوي، چې ا

رسنۍ يې لري. په اوسنيو رسنيو کې نه يوازې چااپي رسانۍ راځاي، 

-بلکې اورهدنۍ )راډيويي(، ليدنۍ )ټلويزيوني( او کتناۍ )برهتاناييزې

انټرنټي( رسنۍ هم راځي. موږ دلته په افغانستان کې د اوسنيو رسنيو 

 پر همدغو ډولونو او د هغو پر کميت او کيفيت تر خپله وسه رڼا اچوو:
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 پي رسنۍ:چا -۶

د طالبانو نظام تر ونښېدو وروسته په افغانستان کې چاپي رسنيو په   

يو ناڅاپي ډول دومرډ  ودډ وکړډ، چې  نه يې د افغانساتان تېار تااريخ 

مثال لري او نه هم تر بحرانه وروسته د نړۍ په نورو ټولنو او هېوادوناو 

يو د کې د رسنيو دا ډول چټکه ودډ ليدل لوې دډ. ددې چااپي رسان
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ودې او ټوکېدنې عواملو ته مو دمخه الارډ وکړډ، خو او س دلته دکميت 

 له  پلوډ د چاپي رسنيو يادونه کوو:

د چاپي رسنيو ډهرډ درنه برخه او س په کابل کې خپرهاږي، ددې ياو 

علت دادى، چې کابل کې د چاپ او خپراوي امکانات زيات دي او هم د 

دډ، چې د چاپي  رسنيو ودډ، لوستو خلکو کميت لوو دى، طبيعي خبرډ 

د لوستو خلکو له لمېر او د هغو له اقتصاادي حالات سارډ مساتقيم 

ارتباط  لري، نو ځکه په کابل  کې د رسانيو کميات ډهار زياات دى. د 

بهرنيو ځواکونو، بېالبېلو انجوګانو او  نړيوالو سازمانونو لتوالش هام  د 

د تقاضا لووتيا هم  پاه چاپي رسنيو اوتيا زياته کړې دډ، په عمومي ډول 

دې برخه کې خپل تاثيرات لري، خو د وروستيو کلونو په بهيار کاې د 

واليتونو په لويو او ووو ښارونو کې هم چاپي رسنيو ودډ کړې، چاپشمېر 

 او مينوال يې ورځ پر ورځ زياتېږي.

دلته به موږ په لومړي ګام کې د مرکز او واليتونو هغو چاپي خپروناو 

، چې په رسمي ډول يې له اطالعاتو او کلتور وزارت څخه ته الارډ وکړو

خپل جواز ترالسه کړى دى، په دې کې دولتي چاپي رسنۍ هم لته او 

نادولتي هم. په نادولتي هغو کې ټولې ډول ډول نادولتي چاپي رسانۍ  

لاملې دي  تنظيمي، ازادې، انجيوزې هم په دې کټه ګاورۍ کاې دي، 

 و.چې وروسته به پرې  رڼا واچو
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 دولتي چاپي رسنۍ

په پالزمېنې کابل کې دولتي چاپي رسنۍ: -الف  

 ګڼشمېر د امتياز خاوند ژبې ډول او مهال نوم ګڼه

 خدمت 0
 -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

اداري ا الحاتو 

 مستقل کميسيون
0111 

 پرواز اريانا 1
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

اريانا افغان هوايي 

 رشکت
0111 

3 
روغتيا او 

 استقالل

درې  -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس
 0011 اسقالل روغتون

 وونداران 4
 -جريده

 اوونيزه

پشه يي، 

نورستان، 

ازبکي، 

ترکمني، 

 بلوڅي

اوالعاتو او فرهنګ 

 وزارت
0111 

 خورشيد 0
 -جريده

 مياشتنۍ
 دري،پښتو

اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0111 

 فرهنګ 1
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0111 

 انګلييس ورځپاڼه کابل ټا ز 0
اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
011 

 پښتو، دري ورځپاڼه ا الح 0
اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0011 

 دري، پښتو ورځپاڼه انيس 0
اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0111 

 1111 ارتاوالعاتو او کلتور وز  پښتو، دري ورځپاڼه هېواد 01
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00 
د کمکيانو 

 انيس
 دري، پښتو مجله

اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0011 

01 
د افغانستان 

 کالنۍ
 پښتو، دري کلنۍ

اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0111 

 باستانشناح 03
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0111 

 اوونيزه مطبوعات 04
پښتو، دري، 

 انګلييس

تو او کلتور اوالعا

 وزارت
011 

 اوالعات 00
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0111 

 کتاب 01
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

اوالعاتو او کلتور 

 وزارت
0111 

 وونداران 00
-جريده

 اوونيزه
 پښتو، دري

اوالعاتو کلتور 

 وزارت
0111 

 افغان اعالنات 00
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

افغان اعالناتو  

 رياست
111 

00 
افغان 

 کارپوهان

درې  -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

افغان اعالناتو 

 رياست
011 

 اواز 11
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

افغانستان ميل راډيو 

 ټلويزيون
0111 

10 
اقتصاد و 

 انکشا 

 -مجله

 مياشتنۍ
 0111 اقتصاد وزارت دري، پښتو

 ورزش 11
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو او 

 انګلييس
 1111 املپيک ميل کمېټه

 انتخابات 13
 -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

انتخاباتو مستقل 

 کميسيون
0111 

 عرفان 14
 -مجله

 مياشتنۍ
 0111 پوهنې وزارت دري، پښتو

 معار  10
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 پوهنې وزارت دري، پښتو

 011تفتيش او کنټرول  پښتودري، درې  -مجله تفتيش 11
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 اداره مياشتنۍ

10 
چاپېريال 

 ساتنه

 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

چاپېريال ساتنې 

 مستقله اداره
0111 

 پيام ح  10
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

حج او اوقافو 

 وزارت
0011 

 برېښنا 10
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د اوبو او انرژۍ 

 وزارت
0111 

31 
مبارزه با 

 حوادث

دوه  -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو او 

 انګلييس

د پېښو پر وړاندې 

 د تياري اداره
0111 

 اقتصاد 30
دوه  -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو او 

 انګلييس

د تجارت او  نايعو 

 خونه
0011 

 جرګه 31
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو

د رسحدونو او 

 قبايلو چارو وزارت
0011 

 هموون 33
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 و ژبوپه او 

د رسحدونو او 

 قبايلو چارو وزارت
0011 

 غرجستان 34
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 هزارگى -دري

د رسحدونو او 

 قبايلو چارو وزارت
411 

 جاش 30
درې  -مجله

 مياشتنۍ

نورستاين، 

 پښتو، دري

د رسحدونو او 

 قبايلو چارو وزارت
011 

 تارا 31
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 پشه يي

د رسحدونو او 

 ارو وزارتقبايلو چ
011 

 وون 30
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

د رسحدونو او 

 قبايلو چارو وزارت
0111 

 يولدوز 30
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 ازبکي

د رسحدونو او 

 قبايلو چارو وزارت
0111 

 گوراش 30
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 ترکمني

د رسحدونو او 

 قبايلو چارو وزارت
0111 

41 
ارمان شهدا و 

 معلولني

درې  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د شهيدانو او 

معلولينو چارو 

 وزارت

1111 

 011د کار او ټولنيزو  دري، پښتودوه  -مجله کار و اجتامع 40



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01101 
 

 چارو وزارت مياشتنۍ

 کرنه 41
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 0111 د کرنې وزارت دري، پښتو

 امنيت 43
-جريده

 مهالنۍ
 دري، پښتو

د ميل امنيت لوى 

 رياست
0111 

 هوا 44
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

ټرانسپورټ او 

 هوايي چلند وزارت
011 

 اردو 40
 -مجله

 مياشتنۍ
 1011 دفاع وزارت پښتو، دري

 دفاع 41
 -جريده

 اوونيزه
 3111 دفاع وزارت پښتو، دري

 ژورناليزم 40
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 011 ژورناليزم پوهنځى دري، پښتو

 قضا 40
 -مجله

 مياشتنۍ
 011 سرته محکمه دري، پښتو

 ميزان 40
دوه  -جريده

 مياشتنۍ
 0111 سرته محکمه دري، پښتو

 رسه مياشت 01
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 3111 رسه مياشت پښتو، دري

 سواد اموزى 00
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

سواد زده کړې 

 معينيت
0111 

01 
سيمه ييز 

 مطالعات

درې  -فصلنامه

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 ګلييسان

سيمه ييزو مطالعاتو 

 مرکز
0111 

  حت 03
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 011 عامې روغتيا وزارت دري، پښتو

 رسمي جريده 04
 -مجله

 مياشتنۍ
 011 عدليې وزارت پښتو، دري

 عدالت 00
 -مجله

 مياشتنۍ
 0011 عدليې وزارت دري، پښتو

 اګاهي حقوقي 01
 -جريده

 مياشتنۍ
 3111 عدليې وزارت دري، پښتو
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 اريانا 00
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0111 علومو اکاډمي دري

 پښتو 00
درې  -مجله

 مياشتنۍ

پښتو او  

 انګلييس
 0111 علومو اکاډمي

 تبيان 00
درې  -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري او 

 عريب
 0111 علومو اکاډمي

11 
تحقيقات 

 کوشاين

درې  -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو او 

 انګلييس
 0111 علومو اکاډمي

 وبيعت 10
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0111 علومو اکاډمي دري، پښتو

 افغانستان 11
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0111 علومو اکاډمي انګلييس

 خراسان 13
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 0111 علومو اکاډمي دري

 کابل 14
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 0111 علومو اکاډمي پښتو

 زېرى 10
 -جريده

 اوونيزه
 0111 علومو اکاډمي پښتو

 تفکر 11
 -جريده

 مياشتنۍ
 0111 علومو اکاډمي پښتو، دري

 تفکر 10
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 0111 علومو اکاډمي دري، پښتو

10 
اخبار ساينس و 

 تکنالوژي

شپږ  -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس
 0111 علومو اکاډمي

 فصلنامه -مجله قانونيت 10
پښتو، دري، 

 انګلييس

فساد پر وړاندې د 

مبارزې مستقل 

 رياست

0011 

 فوايد عامه 01
نيم -مجله

 مياشتنۍ
 411 فوايد عامې وزارت دري، پښتو

00 
علم 

 وتکنالوژي

دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 011 کابل پوليتخنيک دري
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01 
 داى 

 پوهنتون

درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0111 کابل پوهنتون پښتو، دري

 راهيان ابنسينا 03
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

کابل وب 

 انستيتيوت
011 

 پامري 04
 -جريده

 اوونيزه
 0311 کابل ښاروايل دري، پښتو

 پوليس 01
 -مجله

 مياشتنۍ
 0011 کورنيو چارو وزارت پښتو، دري

 مبارزه باجرايم 00
 -جريده

 اوونيزه
 0011 کورنيو چارو وزارت پښتو، دري

 څارنوال 00
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 011 لوى څارنوايل دري،و پښتو

 باز سازي 00
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

لوړو زده کړو 

 وزارت
011 

 ثروت 01
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 011 ماليې وزارت پښتو، دري

 اوالعات مايل 00
 -جريده

 مياشتنۍ
 111 ماليې وزارت پښتو، دري

 اړيکه 01
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 1111 مخابراتو وزارت پښتو، دري

 مخدرات 03
-جريده

 ۍمهالن
 دري، پښتو

مخدره توکو پر ضد 

 کميسيون
0111 

04 
سالنامه 

 احصاييوي
 0111 مرکزي احصائيه دري، پښتو کلنۍ -مجله

 عودت 00
 -مجله

 مياشتنۍ

پښتو دري، 

 انګلييس

مهاجرينو او راستنېدونکو 

 چارو وزارت
1111 

 مهاجر 00
-جريده

 مهالنۍ
 دري،پښتو

مهاجرينو او راستنېدونکو 

 چارو وزارت
0111 

 وليس جرګه 00
 -جريده

 مياشتنۍ
 011 وليس جرګه دري، پښتو

 0111 وليس جرګه دري، پښتودرې  -مجلهفصلنامه وليس  00
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 مياشتنۍ جرګه

 ترانسپورت 01
 -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس
 0111 ټرانسپورټ وزارت

 انکشا  شهري 00
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

ښاري پراختيا 

 وزارت
0111 

  هاى زيباهرن 01
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

ښکلو هرنونو 

 پوهنځى
011 

 ارشاد النسوان 03
 -جريده

 اوونيزه
 0111 ښځو چارو وزارت دري،پښتو

 

پر پورتنيو چاپي خپرونو سربېرډ په کابل کې يو زياات لامېر ناورې 

دولتي چاپي رسنۍ هم لته، چې د بېالبېلو دولتي ارګاانونو او علماي 

الرې خپرهږي. دې ډول رسنيو يا ډهر پخوا د چااپ امتيااز  مرکزونو له

اخيستش، د جښړو پر مهال اکثرډ پر ټپه ودرهدلې وې، خو او س يې بياا 

پر خپرونو پيل کړى او يا هم ځينو يې او س تازډ د خپراوي جواز ترالسه 

کړى دى، په مجموعي ډول ددې خپرونو لمېر په ټول کابال کاې پاه 

و ته رسېږي، چې تراوسه ال هې  کوم ارګان سرډ سلښونو بېالبېلو عنوان

ددې ټولو خپرونو منظم لست او ځانښړتيااوې ناه لاته، ددې ټولاو د 

نومتود او ځانښړتياوو ترتيب اسانه کار ځکه نه دى، چې اکثرډ يې يوډ 

دوډ ګڼې خپرونې وکړي، نورې يې بېرته بندې لي او يا په کې ډهر ځنډ 

 رالي.

نو د ژبنۍ کچې په اوډ بايد وويل لي  اکثارډ د پورتنيو يادلويو خپرو

خپرونې چې په اطالعاتو او کلتور وزارت کې ثبتېږي، هغوى د ثبت پار 

وخت ليکي چې په پتتو، دري، انښليسي او يا هم پر کومې بلې ژبې به 

هم نشرات کوي، خو لکه څنښه چې مو دمخه يادونه وکړډ، پاه عملاي 
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لي خپرونه ټولاه پاه ياوډ ژباه برخه کې داسې نه دډ، کله کله کېدى 

)پتتو او يا دري( وي. کله د دواوو ژبو ترمن  انډول برابر وي او کله هم 

د يوې ژبې ليکنې زياتې او د بلې کمې وي. ددې کچ و مېچ اندازډ کول 

سخت کار دى، خو ما چې د اطالعاتو او کلتاور وزارت د ډيټاابيس پار 

يکلش، هلته د ژبې تقدم او بنس  د ژبو کوم څرنښوالش يا څومرډ والش ل

تاخر تر ډهرډ حدډ دا مفهوم ورکوي، چې کومه چاپي خپرونه کومه ژباه 

ډهرډ او لومړۍ کاروي، د اطالعاتو او کلتور وزارت ډهټابيس هم پاه دې 

برخه کې دقي  نه و، هغه چاپي رسنۍ چې ماته څرګندې معلاومې وې 

ادوناه باياد هغه مې له دې ډهټابيس سرډ منطب  کړې، خو بياا هام ي

ولي، چې د ژبو څرنښوالش ډهر دقي  نه دى. ځينې خپرونې د وخت په 

تېرهدو سرډ هم خپل ژبنيز څرنښوالش بدلوي، خو زماا د انښېرناې لاه 

مخې په مرکز کابل کې په دري ژبه د چاپي خپرونو کچه تر ياوډ حادډ 

ه زياته دډ او په واليتونو کې په پتتو ژبه چاپي خپرونې زياتې دي. البتا

د طالبانو تر سقوط وروسته پر لومړيو درې څلور کلونو پاه کابال کاې 

پتتو رسنۍ ډهرې کمې وې، خو د وروستيو څو نورو کلونو په تر  کاې 

پتتو رسنۍ ورځ په ورځ زياتېږي، په واليتونو کې بيا د پتتو خپرونو د 

زياتوالي سرعت زيات دى. په مرکز کابل کې د ياو لامېر دري چااپي 

 مېر په زياتون کې د ايران رول هم خپل خپل تاثيرات لري.خپرونو د ل
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 په واليتونو کې دولتي چاپي خپرونې: -ب

 امتياز خاوند ژبې ډول او مهال نوم ګڼه

 د بادغيس اطالعاتو کلتور رياست دري، پتتو جريدډ صداى بادغيس ۶

 د بدخشان اطالعاتو کلتور رياست دري جريدډ بدخشان ٠

 د بلخ اطالعاتو کلتور رياست ري، پتتود جريدډ بيدار ۹

 د پروان اطالعاتو کلتور رياست دري جريدډ پروان ١

 د پکتيا اطالعاتو کلتور رياست پتتو جريدډ ووانښه ٥

 د پکتيکا اطالعاتو کلتور رياست پتتو جريدډ پکتيکا ۱

 د تخار اطالعاتو کلتور رياست دري جريدډ تخارستان ٣

 جوزجان اطالعاتو کلتور رياست د دري جريدډ جوزجان ٨

 د خوست اطالعاتو کلتور رياست پتتو جريدډ نصيحت ۳

 د زابل اطالعاتو کلتور رياست پتتو جريدډ زابل کالت ۶١

 د غزني اطالعاتو کلتور رياست دري، پتتو جريدډ سنايي ۶۶

 د غور اطالعاتو کلتور رياست دري، پتتو جريدډ غور ۶٠

 د فارياب اطالعاتو کلتور رياست دري جريدډ فارياب ۶۹

 د فراډ اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ سيستان ۶١

 د کاپيسا اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ کاپيسا ۶٥

 د کندز اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ کندز ۶۱

 د کندهار اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ طلوع افغان ۶٣

 د کونړ اطالعاتو کلتور رياست پتتو جريدډ کونړ ۶٨

 د لغمان اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ لغمان ۶۳

 د لوګر اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ لوګر ٠١

 د ننښرهار اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ ننښرهار ٠۶

 کلتور رياست د هرات اطالعاتو دري جريدډ اتفاق اسالم ٠٠
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 دبغالن اطالعاتو کلتور رياست دري، پتتو جريدډ اتحاد ٠۹

 دپنجشېر اطالعاتو کلتور رياست دري جريدډ پنجشېر ٠١

 دسمنښان اطالعاتو کلتور رياست دري، پتتو جريدډ سمنښان ٠٥

 دهلمند اطالعاتو کلتور رياست پتتو، دري جريدډ هلمند ٠۱

 درګو اطالعاتو کلتور رياستو پتتو، دري جريدډ ملي هدف ٠٣

 

د واليتونو پر پورته دولتي خپرونو سربېرډ چې اکثارډ ياې د اوونادو 

واليتونو د اطالعاتو او کلتور رياستونو له خوا خپرهاږي، ناورې دولتاي 

خپرونې هم لته، چې تراوسه ال  له اطالعاتو او کلتور وزارت سارډ پاه 

سه په خپال ډهټاابيس منظم ډول راجستر لوي نه دي او يا دوى تراو

کې په منظم ډول نه دي ځاى پر ځاى کړي. د واليتي خپرونو د تيراژ په 

( ګڼاو ټيا  حادډ ٥١١باب بايد ووايو، چې اکثرډ دا ډول خپرونې لاه )

( لاوو حاد پاورې خپرهاږي. البتاه د اقتصاادي او ٠١١١نيولې، بيا تر )

و پاه تخنيکي امکاناتو د کمتت او زيادښت په حالت کې د دې خپرونا

ګڼشمېر )تيراژ( کې هم بدلون راځي. ددې رسنيو د خپراوي مهال پاه 

باب بايد وويل لي، چې دا ټولې رسنۍ پاه مانظم ډول ناه خپرهاږي. 

ځينې په کې ورځ وروسته، ځينې اوونۍ کې يوځل، ځينې په پن ه لسو 

 ورځو کې يو ځل او ځينې يې په ميالت کې يو ځل خپرهږي.
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 اپي رسنۍخپلواکې يا نا دولتي چ

 په پالزمېنې کابل کې: -الف

 ثبت نېټه ګڼشمېر د امتياز خاوند ژبې ډول او مهال نوم ګڼه

 دعوت 0
-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

جامعت الدعوت 

النبههههي القههههران 

 والسنته

0111 0303/00/10 

 راه نهضت 1
-جريده

 ماهنامه
 دري، پښتو

ولسهههههههواکۍ او 

پرمختيهها د پههرا  

 غورځنګ ګوند

0111 0300/1/00 

 ميل تړون 3
 -جريده

 اوونيزه
 پښتو، دري

د افغانستان 

اسالمي او ميل 

 شورا

1111 0301/1/03 

 اذان 4
نيم  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د پرمختيا، 

خربتيا او سمون 

 ټولنه

011 0300/0/01 

 حامي 0
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

افغانستان 

خدمايت او 

 حقوقي موسسه

1111 0301/01/10 

 ان مردمارم 1
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

د افغانسههههههههتان 

خلکهههو د ارمهههان 

 ګوند

0111 0303/01/00 

 راه ازادي 0
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

افغانستان خلکو 

د ازادۍ 

 غوښتونکو ګوند

0111 0303/01/10 

 تکاپو 0

 -جريده

نهه 

 مياشتنۍ

 دري، پښتو

د سههههههههههههههوله 

غوښهههههههههتونکو 

 ځوانانو ټولنه

3111 0301/01/11 

 )ر 0
نيم -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د سوله غوښهتونکو 

 ځوانانو ټولنه
1111 0301/01/11 
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 پيام جوانان 01
-جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس

د ځوانههههههههههانو 

اجتامعي، مدين 

 او فرهنګي ټولنه

0111 0301/0/00 

00 
نداى 

 معرفت

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

د افغانستان عربو 

 لنهد يووايل ټو 
0111 0303/1/4 

 بنياد 01
نيم -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د متدن او 

فرهنګي بنس  

 موسسه

3111 0304/0/10 

 انارګل 03
-جريده

 مياشتنۍ
 پښتو،دري

تګاب او الساى د 

 خلکو ټولنه
0111 0301/01/0 

 پيوستون 04
دوه -مجله

 مياشتنۍ

پښتو،دري،ان

 ګلييس

د نادولتي 

موسساتو د 

 همغږۍ اداره

0111 0300/0/0 

 بالش 00
-جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

عالمه فيضاين 

 فرهنګي ټولنه
1111 0300/3/3 

 ابادي 01
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

عمههران فرهنګههي 

 خدمتونو ټولنه
0111 0300/1/03 

 النکسرت 00
-مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس

النکسرت کمپيهوټر 

او ټکنههههههالوژۍ 

 رشکت

1111 0303/4/1 

 پايتخت 00
 -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

مبههني پرمختيههايي 

 او فرهنګي موسسه
0111 0304/3/0 

00 
نرشدموکرا

 ح

-جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
ARCM 0303/3/11 0111 موسسه 

11 
نرشدموکرا

 ح

-جريده

 مهالنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
ARCM 0303/3/11 0111 موسسه 

  با 10
 -مجله

 مياشتنۍ
 C.H.A 0111 0300/4/01 پښتو، دري

 همکاري 11
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 C.H.A 0111 0300/4/01 پښتو، دري

 بازارياىب 13
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
C.H.A 0011 0301/0/10 
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14 

Hazarajat 

Assistance 

Newsletter 

 -خربي

 مياشتنۍ

انګلييس، 

 دري

HAN  نادولتي

 موسسه
0111 0300/3/11 

10 
افغانستان 

 جديد

درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0300/0/13 0111 ائينه موسسه انګلييس

 استقالل 11
 -مجله

 مياشتنۍ
 0301/0/11 0111 ابوبکر دري، پښتو

 اکوبکو 10
-مجله

 مياشتنۍ
 0301/01/04 0111 اجمل تورمان پښتو

 ګنج 10
 -جريده

 اوونيزه
 0303/1/3 3111 احسان هللا بيات دري، پښتو

 عل اميدمش 10
-جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

احسهههههههههان هللا 

  ديقي
0111 0301/3/03 

 اواى مردم 31

جريده، 

نيم 

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

احمدپرويز 

 جاويد
0111 0300/1/31 

 افغان سني 30
 -مجله

 مياشتنۍ
 انګلييس

احمدجاههههههههد 

 محسني
0111 0303/3/31 

 تابش فردا 31
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0301/3/03 0111 احمدجاويد

 اگاه 33
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0304/01/1 3111 احمدذکي زاهد

34 
جوانان 

 افغان

دوه  -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس

احمهههههههههدذکي 

 لودين
011 0301/01/3 

 پښتو، دري اوونيزه تکبري 30
احمدشههههههههههاه 

 احمدزى
0111 0301/0/10 

31 
ارامي و 

 ابادي
 ريدهج

دري، پښتو، 

 انګلييس

احمدشاه 

 افغانزى
0111 0300/1/11 

 پيام راستني 30
-ورځپاڼه

 ورځنۍ
 دري، پښتو

احمدشههههههههههاه 

 سليامنخېل
0111 0301/3/10 

  ميميت 30
 -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0304/01/0 0111 احمدضمري
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 ووندار 30
-جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

احمدضههههههههههيا 

 سيامک
0111 0304/01/0 

41 
جوانان 

 افغان

 -جريده

 مياشتنۍ
 0304/01/0 3111 احمدضيا ضيا دري، پښتو

 اقتصاد ما 40
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

احمههههههههدوارق 

 شجاع
1111 0304/00/00 

 دشنه 41
 -جريده

 اوونيزه

دري، 

پښتو،انګلي

 ح

 0300/3/3 1111 احمدفريد دشنه

43 
 داى 

 کوهدامن

 -جريده

 اوونيزه
 0304/0/3 1111 مدفهيماح دري، پښتو

 کشتي نوح 44
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

احمههههههههدمريزا 

 روزنيز مرکز
1111 0303/1/04 

 نوى سبا 40
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

احمههههههههههدنبي 

 حميدي
0111 0301/01/00 

 الغوچک 41
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

ارتباط نادولتي 

 موسسه
0111 0300/3/1 

40 
وون يا 

 کفن
 0300/01/0 0111 ارين خيرب دري، پښتو النۍمه

 ازاده گان 40
 -جريده

 اوونيزه
 0300/01/00 0111 ازاده ګانو ټولنه دري، پښتو

40 
نواى 

 کوکچه

-جريده

 مياشتنۍ
 0300/4/0 0111 اسامه بصريي دري، پښتو

01 
منشور 

 وحدت

 -جريده

 اوونيزه
 0300/0/31 1111 اسح  حسيني دري

 اسد 00
 -مجله

 نۍمياشت

پښتو، دري، 

انګلييس، 

 عريب

 0300/0/01 3111 اسدهللا شېردل

 نرصت 01
 -ورځپاڼه

 ورځنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/01 3111 اسدهللا شېردل

 0301/01/1 1111 اسدهللا کوهزاددري،پښتو،  -جريده داى  03



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01100 
 

 انګلييس اوونيزه هندوکش

 شهادت 04
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0300/00/10 0111 اسالمي حزب دري، پښتو

00 
مردم 

 افغانستان

نيم -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0303/3/01 0111 اسام رحيمي

 افغان ملت 01
-جريده

 مياشتنۍ

پښتو،دري، 

 انګلييس

افغههان سوسههيال 

 دموکرات ګوند
0111 0300/0/10 

 پښتو، دري ورځپاڼه اراده 00
افغان نرشايت 

 مرکز
1111 0300/4/00 

 نخبه 00
-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

افغانسههههههههتان د 

))نخبههههه ګههههانو( 

 ګوند

011 0300/1/00 

 الينا 00

 -جريده

نيم 

 مياشتنۍ

 پښتو، دري
افغانسههتان د پشههه 

 ييانو ټولنه
011 0300/0/13 

11 
مشعل 

  حت

 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

افغانسههههههههتان د 

 ههههههههههههههحي 

 کارکوونکو ټولنه

0111 0300/01/0 

 هشت ثور 10
-جريده

 هاوونيز 
 دري،پښتو

افغانسهتان د علههم 

 او فرهنګ بنس 
0111 0301/00/13 

 شيپور غم 11

 -جريده

نيم 

 مياشتنۍ

 پښتو، دري
افغانستان د کهډو 

 په رسو سازمان
0111 0300/0/10 

 پلوشه 13
 -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

اکمهههل غلجهههى 

 سکاوندي
0111 0301/0/10 

 عروج 14
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس

لحهههاج شهههېرباز ا

 کمني زاده
0111 0300/1/00 

 قلم و قانون 10
 -بلوتن

 مياشتنۍ
 0301/1/00 0111 امپکس موسسه دري، پښتو

11 
همبستگى 

 ميل

 

 -جريده
 0301/0/01 0111 امرهللا نظري دري، پښتو



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01101 
 

 اوونيزه

 ايدن 10
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 ازبکى

ايهههدن فرهنګهههي 

 ټولنه
1011 0304/1/0 

 گهر 10
 -ريدهج

 اوونيزه
 0301/01/11 0111 ا ل دري، پښتو

 ساليي 10
-جريده

 اوونيزه
 0303/4/31 011 بازمحمد ښادمن پښتو، دري

 حقوق زن 01
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

برهان روزنيزه او 

 حقوقي ټولنه
0111 0303/0/11 

 کليد 00
 -مجله

 اوونيزه

پښتو، دري، 

 ازبکي

برشي خدمتونو 

 موسسه
0111 0300/1/01 

 سپېده 01
درې -مجله

 مياشتنۍ

پښتو،دري، 

 ازبکي

برشي خدمتونو 

 موسسه
1111 0300/1/01 

03 
برگ 

 سبزبيات

-جريده

 مهالنۍ
 0301/0/01 0111 بيات د قوم شورا دري، پښتو

 کېږدۍ 04
 -مجله

 مياشتنۍ
 0300/1/0 0111 پروين مومند پښتو

00 
تجارت 

 نوين

 -مجله

درې 

 مياشتنۍ

و، دري،پښت

 انګلييس

تاج محمدنېکنام 

 زرير
0111 0301/1/0 

01 
افغانستان 

 سپورټ

 -جريده

 اوونيزه
 0303/0/00 0111 تاج ملوک پښتو، دري

 ندالقران 00

 -جريده

نيم 

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس

تسهههليم القهههران 

 خرييه موسسه
0011 0301/1/00 

 ا الحات 00
 -جريده

 اوونيزه
 0301/3/00 0111 تورياىل غيايث دري، پښتو

 ميهن 00
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0301/0/13 0011 تورياىل غيايث دري

 فرياد زن 01
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/1/10 0111 ثريا پرليکا



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01103 
 

 زن و قانون 00
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/3/11 0111 ثريا پيکان

 روان 01
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/0 011 جاويددانشيار

 همجا 03
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0301/0/11 0111 جميل کرزى

 ماللۍ 04
-مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس
 0300/4/13 1111 جميله مجاهد

 ا ان 00
 -جريده

 اوونيزه
 0301/3/11 3111 جنيدهللا ظهري دري، پښتو

01 
اتحاد 

 چهاردهي

-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

چههههههههاردهي د 

 خلکو ټولنه
0111 0304/1/03 

 حقاي  00
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

حاجي فضل 

 احمد ثابت
1111 0300/3/11 

 انتشارات 00
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0300/3/0 0111 حامد رضا

00 
ارمغان 

 ازادى

 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

حسههههام الههههدين 

 نيکزاد
011 0304/00/00 

01 
کاروان 

 دموکراح

 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس

حسههههههههيب هللا 

 رسوش
0111 0300/0/01 

 اوت لوک 00
 -ورځپاڼه

 ورځنۍ

دري، 

 انګلييس
 0304/01/0 0111 حسني عيل ياسا

01 
نداى 

 اخوت

 -جريده

 اوونيزه
 0300/4/01 0111 حسني نورى دري، پښتو

 اسيا 03
 -مجله

 مياشتنۍ
 ښتودري، پ

حسههههيني عههههيل 

 غفاري
0111 0300/0/10 

 0300/0/10 0111 حرضت جان پښتو، دري  ورځنۍ خپلواک 04

 حقوق مردم 00
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس

حقوقپوههههههههانو 

 ټولنه
0111 0300/0/01 

 افغانستان 01
 -جريده

 اوونيزه

پښتو، دري، 

 انګلييس
 0300/01/13 3111 حميد قادري



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01104 
 

 وردک 00
-جريده

 اوونيزه
 0304/0/01 0111 حميدنارصي پښتو

 راه نو 00
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0303/1/10 0111 حوريه مصدق

 شخ گوى 00
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس 

خههال  دادعههيل 

 زاده
0111 0303/4/00 

011 
دعوت 

 اسالمي

 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

خواجهههههههههههههه 

 محمد دي 
3111 0301/1/10 

 پيغام 010
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0303/1/14 0111 خواجه هاميون

 پيغام 011
-جريده

 اوونيزه
 0303/1/14 0111 خواجه هاميون دري، پښتو

 خنجر 013
 -جريده

 مياشتنۍ
 0301/0/01 0111 خټک منګل پښتو، دري

014 
همبستگى 

 غږ

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د افغانسههههههههتان 

 ون ګوندپيوست
0111 0303/0/10 

  نعت 010
-جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس

د افغانسهههههتان د 

  نايعو ټولنه
0111 0303/01/01 

 مرسل 011
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

د برشهي انکشهها  

 موسسه
3111 0301/3/10 

 گونش 010
درې -مجله

 مياشتنۍ
 ترکمني

د ترکمنهههههههههههو 

 فرهنګي ټولنه
0111 0301/1/01 

 رشق 010
-جريده

 اوونيزه
 پښتو،دري

د علم او فرهنګ 

 بنس 
0111 0301/0/00 

 جام 010
 -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د غههههور خلکههههو 

 شورا
1111 0304/3/10 

 جامعه مدين 001
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

انګلييس، 

 املاين

د مههدين ټههولنې 

 اجتامع

0111

1 
0301/0/11 

000 
فل  جستار در 

 معار  اسالمي

 -جلهم

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د مرکهههههههههههز او 

 واليتونو عاملان
1111 0300/0/13 



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01100 
 

 مزدور 001
نيم  -جريده

 مياتشيزه
 پښتو، دري

د مزدورانهههههههههو 

 رستارسي شورا
0111 0301/0/00 

003 
ميالد 

 وحدت

 -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د ميل يهووايل او 

 سولې ګوند
0111 0303/1/31 

 نويد فردا 004
 -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

د مهههيل يهههووايل 

 حرکت ګوند
0111 0303/0/10 

 يوواىل 000
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

د مهههيل ټهههولنې 

 ګوند
1111 0303/1/0 

 روشني 001
دوه -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

د ښهههههههههههههځو 

روغتيهههههههايي او 

 پرمختيايي مرکز

0111 0300/00/14 

 ترقي  000
-جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 يسانګلي
 0304/0/00 0111 دادهللا نوراين

 پيرشو 000
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0304/00/1 4111 دادهللا نوراين

 وفا 000

 -مجله

درې 

 مياشتنۍ

 انګلييس
دافغانسهههههههههتان 

 مطالعاتو مرکز
0111 0304/1/3 

 خپلواکي 011
درې -مجله

 مياشتنۍ

پښتو،دري، 

 انګلييس

دافغانسهههههههههتان 

 مطالعاتو مرکز
0111 0304/1/3 

 روشنگر 010
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/30 0111 دکتور احمدضيا

011 
افغانستان 

 ژش

-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس

دوکتهههور بهههالل 

 احمد
011 0300/1/04 

 مدنيت 013
 -جريده

 اوونيزه
 پښتو، دري 

دوکتورمحمدکري

 م باز
1111 0301/0/1 

 مساوات 014
-جريده

 ونيزهاو 

پښتو،دري، 

 انګلييس

دوکتورمسهههههعود 

 ساپى
0111 0301/0/01 

 خيرب 010
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 0300/0/0 0111 ذبيح الرحمن دري، پښتو

 من و تو 011
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس

ذبهههيح هللا بههههار 

 غازي
0111 0300/3/03 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01101 
 

 ځوانانو غږ 010
-جريده

 اوونيزه

پښتو،دري، 

 انګلييس

 بههههار ذبهههيح هللا

 غازي
0111 0300/3/03 

 مشعل 010
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 ذيدهللا ذيد دري، پښتو

0011

1 
0300/00/01 

010 
درفش 

 ازادي

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

ازبکى، 

 انګلييس

 0300/0/14 1111 رحم دل

031 
رسالت 

 حوزه

-جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

رسههالت حههوزې 

 فرهنگي ټولنه
0111 0301/0/10 

 رسالت 030
 -جريده

 اوونيزه
 0300/0/1 011 روح هللا پښتو، دري

 وفاق 031
 -مجله

 مياشتنۍ
 0300/01/01 0111 روح هللا دري، پښتو

 رهنام 033
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0304/0/3 0111 روح هللا

 فراز 034
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

زهههههرا  ههههدي  

 جعفري
0111 0300/0/0 

 معراج 030
-دهجري

 اوونيزه
 پښتو، دري

ساداتو عايل 

 شورا

4111

1 
0300/4/14 

 پيام ميهن 031
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 دري

سهههپنا فرهنګهههي 

 ټولنه
0111 0301/1/30 

 ارسار 030
نيم -جريده

 مياشتيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0301/0/13 0111 رسوش احمد

 فرياد 030
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/01/04 0111 سعيد مراد راهي

 نواى قلم 030
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس

سعيدمصهههههطفى 

 سعيدي
0111 0301/01/04 

 ترقي ميل 041
 -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 سلام احراري

0011

1 
0300/1/01 

 مشرتي 040
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/4/01 0111 سليم



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01100 
 

 بنان انديشه 041
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/0/3 0111 سليامن عيل

 هشت  بح 041
 -ورځپاڼه

 ورځنۍ
 0301/1/01 4111 سنجر سهيل دري، پښتو

 ارمان 043
 -جريده

 اوونيزه
 پښتو، دري 

سههههيد اسههههح  

 ګيالين
0111 0301/0/01 

 بهار 044
 -جريده

 اوونيزه
 0301/01/01 3111 سيد انور دري، پښتو

 زائينه رو  040
نيم -مجله

 مياشتنۍ
 سيد داود دري

0111

1 
0304/1/03 

 تفاهم 041
نيم -جريده

 مياشتيزه

 دري،پښتو،

 انګلييس
 0300/3/00 0111 سيد سياووش

 سينا 040
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/1/03 0111 سيد عيل

040 
دانشجوى 

 پژواک

 -جريده

 مياشتنۍ
 0304/3/10 0111 سيد نادر دري، پښتو

 افاق 040
مجله،درې 

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

سههههههههيدابراهيم 

 سجادي
0111 0300/0/0 

 ګام 001
-جريده

 اوونيزه

پښتو، 

 انګلييس

سههههههههيداختيار 

 سباوون
0111 0304/00/0 

000 
مردم 

 ساالري

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

سهههههههههيدارش  

  ميمي
1111 0300/01/14 

 توسعه 001
نيم  -مجله

 مياشتنۍ
 0300/0/0 0111 رسيدباق دري

003 
افغان 

 سوداګري

-مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس

سههههيدحبيب هللا 

 اوريا
0111 0301/4/13 

 بالش 004
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري

سههههيدحبيب هللا 

 واهري
1111 0300/0/1 

 پويا فلم 000
 -جلهم

 مياشتنۍ

 دري،پښتو،

 انګلييس

سيدحسهههههههههني 

 داودي
0111 0303/0/11 

 دري، پښتو ۍورځن راه نجات 001
سيدحسهههههههههني 

 عاملي بلخي
1111 0300/1/4 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01100 
 

 دايره 000
-جريده

 اوونيزه
 دري

سيدحسهههههههههني 

 عاملي بلخي
1111 0300/1/4 

 نردبان 000
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

سهههههيدحميدهللا 

 جوادي
0111 0304/0/00 

 کوثر 000
 -مجله

 مياشتنۍ
 ازبکي، دري

سهههيدرحمت هللا 

 مرتىض
1111 0300/0/1 

011 

 

کز مر 

مطالعات و 

 تحقيات

درې -مجله

 مياشتنۍ
 دري

سههههيدعبدالقيوم 

 سجادي
0111 0300/00/00 

010 
 داى 

 مردم

 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

سههههههههيدعبدهللا 

 داريوش غمګني
0111 0301/01/00 

 اقتدار ميل 011
 -جريده

 اوونيزه
 دري

سهههيدعيل اکهههرب 

 کاظمي
4111 0301/0/10 

013 

نداى 

عدالت 

 اجتامعي

 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

سهههههههههههيدعيل 

 موسوي
0111 0300/0/10 

 عرص 014
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

سههههيدعنايت هللا 

 نويد
011 0301/01/13 

 انصا  010
 -جريده

 اوونيزه

دري، 

 انګلييس

سيدعيىسههههههههه 

 حسيني مزاري
4111 0300/0/01 

011 
نامه زنده 

 گي

نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

سيدفضل هللا 

 کابىل
0111 0300/0/10 

010 
پاسدار 

 وحدت ميل

 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

سهههههيدقمرالدين 

 امريي
0111 0300/00/04 

 خرب هفتگي 010
-جريده

 اوونيزه
 0300/1/01 1111 سيدمحمد دري

 راستي 010
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

سههههيدمحمدباقر 

 مصباح زاده
1111 0301/0/10 

 اواى وقت 001
 -جريده

 زهاووني

دري،پښتو، 

 انګلييس

سيدمحمدرضهههها 

 جاويد
0111 0301/01/3 



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01100 
 

000 
اوالعات 

  نعتي

 -مجله

 مياشتنۍ

دري، 

 انګلييس
 0300/01/10 3111 سيدمحمدشاه

 کشور 001
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 عريب
 0303/4/01 1111 سيدمحمدمقيم

 هريوا 003
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

سيدمسهههههههههعود 

 حسيني
3111 0300/01/00 

 دري، پښتو اوونيزه ثبات 004
سيدمسهههههههههعود 

 حسيني
3111 0300/0/11 

 افتاب 000
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

سيدمريحسهههههني 

 مهدوي
1111 0300/01/4 

 ورځپاڼه اميد فردا 011
دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/4/00 1111 سيدنارص تقدح

 ارشاد 001
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

عريب، 

 انګلييس

 0300/00/04 0111 تقدحسيدنارص 

 افغانستان 000
 -مجله

 مياشتنۍ
 0300/0/1 0111 سيدنعيم مجروح پښتو، دري

  فر 000
 -جريده

 اوونيزه

دري، 

انګلييس، 

 پښتو

 0301/01/11 0111 سيدنور محمدي

 ياس نو 000
 -مجله

 مياشتنۍ
 0304/1/1 0111 سيدهادي فروش دري، پښتو

 حکايت 001
 -مجله

 مياشتنۍ
 0303/1/10 0111 دهادي نوريسي دري

 کرامت 000
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

سههينا فرهنګههي او 

 ټولنيز بنس 
0111 0300/1/1 

001 
گزيده 

 رسانه ها

نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

سههينا فرهنګههي او 

 ټولنيز بنس 
0111 0300/1/1 

 االنبيا 003
 -جريده

 اوونيزه
 عريب

شهههههههاه ويل هللا 

 اديب
1111 0301/0/0 

 0300/01/3 0111شههههههههههفي  هللا  دري، پښتو-جريده رصاحت 004



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01011 
 

 واهري اوونيزه

000 
انديشه 

 جوانان

درې -جريده

 مياشتنۍ
 0304/1/10 0111 شفيقه نصيب دري، پښتو

 ائينه زن 001
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/10 0111 شکريه بارکزۍ

 ترقي 000
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 نګلييسا
 0304/00/10 0111 شکريه بارکزۍ

 روز 000
دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 شکېبا هاشمي دري

0011

1 
0300/00/1 

000 
جهان 

 کودک

 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0303/0/11 0111 شيام ساپۍ

 پخالينه 001
 -جريده

 اوونيزه
 شينوارى پښتو

0111

1 
0301/1/01 

 خلک 000

 -جريده

نيم 

 مياشتنۍ

 0300/00/13 0111 شېرګل اوستا ، دريپښتو

001 
 داى 

 کودک

 -مجله

 مياشتنۍ
 0300/3/03 011  ادقه راستني دري، پښتو

 هوسۍ 003
دوه -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو

 هههههههههههههههالح 

 محمد الح
0111 0303/4/11 

 خاوره 004
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

 هههههههههبغت هللا 

 خاکسار
0111 0301/0/11 

000 
پيام 

 جمهوريت

 -جريده

 ونيزهاو 

دري، پښتو، 

 ازبکي
 0300/00/01 0111  بغت هللا ذکي

001 
 داى 

 دموکراح

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0300/01/11 0111  بغت هللا ذکي

 پيام مادر 000
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/11 0111  بغت هللا سنجر

000 
جمهوري 

 غږ

نيم -جريده

 مياشتنۍ

 دري، پښتو،

 انګلييس
 0301/0/31 1111  بغت هللا سنجر

 0301/1/10 011 هههههههههدي  هللا  دري، پښتو -جريده کابل شاهان 000



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01010 
 

 ساهل اوونيزه

 ولولې 111
-جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

 هههالح الهههدين 

  الحي
0111 0300/0/10 

110 
فرهنگ 

 اريانا

 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/1/10 011 ضياالح  مصدق

 ملر 111
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0301/01/10 1111 وارق نجم

 بسوى فردا 113
 -مجله

 مياشتنۍ
 0300/1/01 0111 عباس ارمان دري، پښتو

 قهرمان 114
-جريده

 اوونيزه
 0300/0/01 3111 عباس حيدري دري، پښتو

110 
سالم 

 همشهري

-جريده

 اوونيزه
 0303/00/00 0111 عبدالبصري سامع دري

 شوخک 111
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

عبدالبصري 

 مختارزاده
0111 0300/0/0 

 اندراب 110
نيم -مجله

 مياشتنۍ
 دري

عبههههههههدالحفي  

 بهروز
0111 0301/0/10 

 امروز 110
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

عبههههههههدالحفي  

 فخري

0111

1 
0304/3/30 

 جوانان 110
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس

الح  حجههر عبههد

  ديقي
0111 0303/0/0 

 احسان 101
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو،عر 

 يب، انګلييس
 0300/01/00 0111 عبدالح  عتيد

 عدالت 100
-جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 ازبکي
 0300/1/11 0111 عبدالحکيم

 باالحصار 101
 -جريده

 اوونيزه
 دري

عبدالحميههههههههد 

 حامي قاريزاده
1111 0300/1/14 

 رسانه 103
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

عبدالحميههههههههد 

 قاريزاده
1111 0301/4/00 

 روشنفکر 104
نيم -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0303/1/14 0111 عبدالحى



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01011 
 

100 
تجارت 

 عراده جات

نيم  -مجله

 مياشتنۍ

دري، 

 انګلييس
 0304/01/0 1111 عبدالرحيم

 پيامن 101
-ورځپاڼه

 ورځنۍ
 دري

عبهههههههههدالرزاق 

 امونم
3111 0301/3/13 

 پيام ميل 100
 -جريده

 اوونيزه

پښتو، دري، 

 انګلييس 
 0303/0/30 0111 عبدالرشيد ارين

 ازادي 100
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

انګلييس، 

 نورستاين

عبههههههههدالرقيب 

جاويههههههههههههههد 

 کوهستاين

0111 0301/1/03 

 اوربل 100
-مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/00 1111 عبدالصبور پژمان

111 
کابل 

 اعالنات

 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0304/00/10 0111 عبدالصمد

 پيام نو 110
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

عبههدالعزيز ملههک 

 عبدالرحيمزى
3111 0304/4/1 

 فردا 111
نيم  -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/0 1111 عبدالغفور اعتقاد

 ح ميلا ال  113
 -جريده

 اوونيزه
 0300/0/1 0111 عبدالفتاح پښتو، دري

 اواى جوان 114
-جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0301/0/1 0111 عبدالفتاح راسخ

 کيان 041
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

عبههدالفياض مههري 

 ائني
011 0301/01/00 

 پيام مجاهد 043
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

عبدالقهار 

 رسورى
0111 0300/0/0 

 پيام ملت 044
-جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

عبههههههههههدالقهار 

 رسوري
0111 0300/0/00 

 معرفت 040
 -مجله

 اوونيزه
 0300/0/13 0111 عبدالقيوم کريم پښتو، دري

 فجر اميد 041
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/1/4 0111 عبدهللا بصري



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01013 
 

 امن رسود 040
نيم  -مجله

 مياشتنۍ

و، دري، پښت

 انګلييس
 0301/1/03 1111 عبدهللا نجات

040 
پيامن 

 عدالت

نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 0301/1/03 1111 عبدهللا نجات دري، پښتو

 پيشگامان 040
-جريده

 اوونيزه
 0300/1/00 0111 عبداملجيد بينا دري، پښتو

001 
فروش 

 ازادي

 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

عبداملعني اسالم 

 پور
011 0300/0/00 

 روزگاران 000

 -جريده

نيم 

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

عبههههههههههدالنارص 

 فقريي
0111 0301/0/3 

 پومسه 001
درې -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس

عبههههههههههدالنارص 

 هوتکي
0111 0300/1/14 

 0301/4/31 0111 عبدالنافع همت پښتو مياشتنۍ -مجله ميوند 003

 ميل وحدت 004
 -جريده

 اوونيزه

و، دري، پښت

 انګلييس

عبدالنصري 

 سهراىب
4111 0300/3/00 

 افتاب رشق 000
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو،  

انګلييس، 

 ازبکي

عبهههههههههدالهادي 

 ا اق
0111 0300/0/1 

001 
کابلستان 

 نوين

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/0/0 0111 عبدالواحد

000 
افغانستان 

 کابل

-جريده

 مياشتنۍ

 دري،پښتو،

 نګلييسا

عبدالواحهههههههههد 

 قريض
1111 0301/0/1 

 ګاهنامه 000
 -مجله

 څلورمياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

عبدالواسع رهرو 

 عمرزاد
0111 0300/3/4 

 افغان 000
شپږ  -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس

عبدالودود 

 هوتک
0111 0300/0/10 

011 
مشاورت 

 دموکراتيک

 -جريده

 اونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0300/01/3 011 دالوهابعب

010 
جهان 

 معامالت

-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

عتي  هللا مولوي 

 زاده
4111 0304/0/03 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01014 
 

 ګذرګاه 011
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/1/10 111 عزيزمحمد بشري

 جرس 013
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

عطهههاهللا حسهههن 

 پور
0111 0300/01/0 

014 
افغانستان 

 قلم

 -جريده

 اوونيزه
 0304/3/01 0111 عطامحمد پويا دري، پښتو

 تعقل 010
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري

عيل جان 

 زاهدي
011 0300/4/1 

 جريده کار 011
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0304/0/1 3111 عني الدين

 شاګرد 010
 -مجله

 مياشتنۍ
 0304/01/00 0111 غالم حسني دري، پښتو

 نگاه معارص 010
-مجله

 مياشتنۍ
 0300/1/11 0111 غالم رسوردانش دري

 پيام وحدت 010
-مجله

 مياشتنۍ
 دري

غالم عباس حسن 

 زاده
011 0300/01/01 

 اعتصام 001
-مجله

 مياشتنۍ
 0303/1/10 0011 غالم عيل  ارم دري، پښتو

 پيام بامداد 000
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

غهههالم مصهههطفى 

 دوست
0111 0303/0/14 

 استقامت 001
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

غههههالم معصههههوم 

 اخالص
0111 0300/1/00 

 0301/00/13 3111 غالم نبي خاور دري، پښتو ورځنۍ سبا 003

 وراوت 004
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/1/03 1111 غالم نبي خلييل

 فارميس 000
 -مجله

 مياشتنۍ
 0303/3/00 0111 نو ټولنهفارمستا دري، پښتو

 زن افغان 011
 -جريده

 مياشتنۍ
 0300/1/3 1111 فتانه ګيالين دري، پښتو

 هنداره 001
 -جريده

 اوونيزه

پښتو،دري، 

 انګلييس

فخرالهههههههههدين 

 سباوون
1111 0304/0/10 



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01010 
 

 اسايش 000
-جريده

 مياشتنۍ
 0304/0/0 0011 فخريه دري، پښتو

 شف  000
 -جريده

 اوونيزه
 0301/0/00 0111 رزانهف دري، پښتو

 اذرخش 000
نيم -جريده

 مياشتيزه

انګلييس، 

 دري
 0301/01/0 0111 فرهاد مقام زاده

001 
مشعل 

 دموکراح

 -جريده

 اوونيزه
 پښتو، دري

فضهههل الهههرحمن 

 اوريا
1111 0300/0/1 

 پيام 000
-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

فضهههل الهههرحمن 

 اوريا
3111 0303/00/11 

 دري، پښتو زهاووني مشعل نجات 001
فضهههل الهههرحمن 

 اوريا

0011

1 
0301/4/01 

003 
د ځوانانو  

 هيلې

 -مجله

 اوونيزه

پښتو،دري، 

 انګلييس
 0304/0/01 0111 فضل من هللا

 زيتون 004
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0300/0/13 0111 فوزيه اتفاق دري ، پښتو 

 کيوان 000
-ورځپاڼه

 ورځنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0301/0/1 0111 فوزيه کويف

001 
تجارت و 

 اقتصاد

 -مجله

 مياشتنۍ

دري، 

 انګلييس
 0304/01/1 0111 قربانعيل رضايي

 واليه ظفر 000
-جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

قزلباشهههههههههانو د 

 يووايل شورا
0111 0301/01/11 

 واليه نور 000
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

قزلباشهههههههههانو د 

 يووايل ټولنه
0111 0303/0/10 

000 
بامداد 

 دانشجو

 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس

قيههههام الههههدين 

 غزنوي
1111 0303/0/3 

 چراش 001
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/01/4 3111 کاترين وداع

 چاى داش 000
 -جريده

 اوونيزه

دري، 

 انګلييس
 0304/3/0 0111 کامران مريهزار

 پيشه ور 001
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

مرکههزي کسههبګرو 

 شورا
0111 0301/3/13 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01011 
 

 محصل 003
-جريده

 مياشتنۍ

 دري،پښتو،

 انګلييس
 0301/01/1 0111 لطف هللا ننګيال

 ويسا 004
 -ورځپاڼه

 ورځنۍ
 0300/0/0 1111 محب هللا بهزاد پښتو، دري

 کاتون الگو 000
-جريده

 مياشتنۍ
 0300/00/00 0111 محب هللا نوري دري، پښتو

 روزګاران 001
 -جريده

 نيزهاوو 
 دري، پښتو

محبههههوب شههههاه 

 فقريي

0111

1 
0301/4/11 

 پيام نوين 000
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0304/0/4 0111 محرتم اديب

 ډيوه 000
 -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

محمههههد اجههههان 

 حقپال
0111 0300/0/0 

 کاتون 000
 -جريده

 اوونيزه
 0300/1/30 0111 محمد امني دري، پښتو

 شبخند 111
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمد مصطفى 

 اذرخش مستور
0011 0300/1/11 

110 
 داى 

 نسوان

 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس

محمداسههههههح  

 محمدي
0111 0300/00/31 

 ګوربت 111
 -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو

محمدا ههههههههف 

 وردګ
0111 0300/01/4 

113 
پيام زنده 

 گى

 -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

کرب ر محمهههههههدا

 وهگر
0111 0301/0/0 

 رشاد 114
 -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، 

 انګلييس

محمهههههههههداکرم 

 خپلواک
0111 0300/0/01 

110 

محيط 

زيست و 

 اينده بهرت

 -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

محمههههههههههدهللا 

 کوشاىن
0111 0300/0/00 

 سباوون 111
 -مجله

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس
 0300/00/0 0111 محمدانور شعيب

 ديده 110
-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمههدانور قههره 

 باغى
0111 0303/3/01 



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01010 
 

 سيامى سبز 110
-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمههههههههدايوب 

 باران
0111 0304/00/0 

 عالمه افغان 110
-جريده

 مهالنۍ
 دري، پښتو

محمههههههههدپرويز 

 فقريي
0111 0301/0/13 

 نگاه نو 101
 -جريده

 اوونيزه

دري، 

 انګلييس

قي محمهههههههههدت

 بختياري
0111 0300/0/01 

 نجات 100
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس

محمدجان 

 باوري
1111 0300/0/0 

101 
افغانستان 

 جوان

 -جريده

 اوونيزه

دري، 

 انګلييس
 0301/4/00 1111 محمدجواد

 خط سوم 103
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري

محمههههههههدجواد 

 خاوري
0111 0300/0/10 

104 
نوى 

 ژوندون

 -مجله

 تنۍمياش
 پښتو، دري

محمدحامههههههههد 

  بوري
0111 0300/0/11 

 وفا 100
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري

محمدحسهههههههن 

 جعفري
0111 0301/0/03 

 هار 101
-مجله

 مياشتنۍ
 پښتو

محمدحسهههههههن 

 حقيار
0111 0304/00/4 

 افغان وون 100
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

محمدحسهههههههن 

 فېروزخېل
0111 0303/0/1 

100 
افغان ميل 

 جريده

نيم -جريده

 مياشتنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس

محمدحسهههههههن 

 ولسمل
0011 0300/01/03 

 رهيات 100
 -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

محمدحسههههههني 

 ايثاري
0111 0301/01/10 

111 
کابل 

 اشتهارات

 -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

محمدحسههههههني 

 ايويب
011 0301/0/11 

110 
پيام 

 استقالل

 -جريده

 اوونيزه

ي،پښتو، در 

 انګلييس
 0301/1/03 1111 محمدداود

111 
بسوى 

 مکتب

-جريده

 اوونيزه
 0301/1/00 0111 محمدداود دري، پښتو

 0301/0/00 0111محمههههههههدداود دري، پښتو، درې -مجله کيمياگر 113



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01010 
 

 رسورزاده انګلييس مياشتنۍ

 ارمغان ميل 114
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

محمههههههههدداود 

 سياوش
0111 0304/3/00 

 موج نو 110
 -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمههههههههدداود 

 قيومي
0111 0303/4/00 

111 
ولوع 

 افغانستان

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

محمدداودسهههياو

 ش
0111 0300/01/3 

110 
عرصجمهور 

 يت

-جريده

 اوونيزه
 0303/1/13 1111 محمدذکي دري

 رفاه 110
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمهههههههدرحيم 

 شنيوارى
1111 0301/0/10 

110 
ائينه زنده 

 گي

 -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0303/4/01 1111 محمدرضارشق 

 ققنوس 131
 -ورځپاڼه

 ورځنۍ
 دري، پښتو

محمدزيههههههههههد 

 محسني
1111 0301/4/01 

130 
افتاب 

 خراسان

-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس

محمدسهههههههههامل 

 وحدت
0111 0301/0/01 

 حکمت 131
 -مجله

 اشتنۍمي

دري،پښتو، 

 انګلييس 

محمههههههههدرسور 

 جوادي
0111 0301/01/0 

 0301/4/1 0111 محمدسليم هيله من پښتو، دري اوونيزه بدرګه 133

134 
فرداى 

 افغانستان

نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 0300/0/00 0111 محمدشاه  في دري، پښتو

 جامعه 130
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

محمههههههدرشيف 

 حبيبي
4111 0303/01/00 

 اخبار بازار 131
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0304/0/0 1111 محمدشعيف

130 
کاروان 

 افغان

-ورځپاڼه

 ورځنۍ

پښتو، دري، 

 انګلييس

محمد هههههههادق 

 وردګ
0111 0301/3/03 

 مهر ميهن 130
نيم -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس

محمد ههههههههبور 

 فرميل
1111 0301/4/1 

 0301/1/1 0111محمد ههههههدي  پښتو، دري،  -مجله بيان 130



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01010 
 

 پتمن انګلييس ۍمياشتن

 سريت 141
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/4/0 0111 محمدضمري

 ثبات 140
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

محمهههههههدوارق 

 غورياين
3111 0301/0/03 

141 
ارزوى 

 مردم

نيم -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس

محمههههدواووس 

 عرب
1111 0303/0/01 

 اينده سازان 143
-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمههههههههدظاهر 

 احمدي
1111 0304/00/03 

 کاريايب 144
نيم  -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

روح، 

 انګلييس

محمهههههههدعار  

 جاويد
0111 0304/3/10 

 درملنه 140
درې -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو

محمهههههههدعار  

 جاويد
0111 0304/4/10 

 هادي 141
 -مجله

 مياشتنۍ
 عريب دري،

محمهههههههدعار  

 محق  کوشا
0111 0300/0/11 

 نونهاالن 140
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو،  

 انګلييس
 0300/4/01 0111 محمدعثامن

 هرنمند 140
-مجله

 مياشتنۍ

دري،انګلي

 ح
 0304/0/01 0111 محمدعيل

 اغاز 140
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0304/0/00 1111 محمدعيل اديب دري، پښتو

 عياران 101
نيم  -جريده

 مياشتنۍ
 0300/4/10 0111 محمدعمر عيار دري، پښتو

100 
نداى 

 ورزش

 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

محمدعيىسههههههه 

 سهيل
0111 0301/1/30 

 کابل 101
-جريده

 اوونيزه

دري، 

پښتو،انګلي

 ح

محمههههههههدفهيم 

 دشتي
0111 0300/0/10 

103 
افغانستان 

 نوين

 -جريده

 اوونيزه
 0300/01/14 0111 محمدقاسم دري، پښتو



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01001 
 

 غبار 104
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمدقسههههههههيم 

 اخګر
0111 0300/0/01 

100 
انديشه 

 معارص

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0304/4/4 1111 محمدکاظم دري، پښتو

 شهروند 101
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

محمههههههههدکاظم 

 حيدري
0111 0301/0/11 

100 
د روغتيا 

 ډيوه

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

حمهههههههههدکبري م

 عبدهللا
0111 0300/0/01 

 مدينه 100
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس

محمههههههههدمايل 

 يوسفي
0111 0301/0/13 

 فکر 100
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ع

ريب، 

 انګلييس

محمهههههههدمختار 

 مفلح
0111 0301/0/13 

 وحدت 111
نيم -جريده

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

محمههههههدمو  

 اکرمي
0111 0304/1/10 

110 
نواى 

 بازرګان

 -جريده

 اوونيزه
 0300/0/03 0111 محمدمريويس دري، پښتو

 الجورد 111
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

محمههههههههدناظم 

  ګى
1111 0301/00/00 

113 
مساوات 

 مرتقي

 -جريده

 مياشتنۍ
 0301/01/14 3111 محمدويل اريا پښتو، دري

 اوا 114
 -جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

محمهههههههههدويل 

 کبريي
0111 0301/4/00 

110 
اواى 

 وبيعت

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

محمهههههههههههديار 

 خراساين
0011 0300/01/10 

 فالح ميل 111
-جريده

 اوونيزه

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0304/0/01 0111 محمدياسني

  بح کابل 110
 -ورځپاڼه

 ورځنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس

محمهههههههديونس 

 اخرت
0111 0303/1/00 

 دموکراح 110
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري

مهههدين انکشههها  

 بنس 
3111 0301/0/01 



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01000 
 

 مريم 110
درې  -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0304/1/10 0111 مريم مليح

 فقة القران 101
درې  -مجله

 مياشتنۍ
 0301/0/1 011 مزمل دري، پښتو

100 
جستجوى 

  لح

-جريده

 اوونيزه
 0301/01/01 1111 مصطفى نېکزى 

 اباسني 101
-ريدهج

 اوونيزه
 0301/0/00 0011 معراج زماين دري،پښتو

103 
رسانه 

 بايرني

 -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 فرانسوي

مفهههاخر روزنيهههز 

 مرکز
0111 0303/4/1 

 پرنيان 104

-جريده

درې 

 مياشتنۍ

دري، 

 انګلييس

منيهههژه هوتهههک 

 باخرتي
0111 0301/00/10 

100 

اوالعات 

اقتصادي 

توسعه و 

 نوسازي 

 -مجله

 تنۍمياش
 دري، پښتو

منځنهههي ختهههيځ 

 تجاريت رشکت
0111 0301/01/1 

 فراسوء 101
 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

مونسهههههههههههههههه 

 شېرزادحسن
011 0301/01/13 

 اسايش 100
 -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0301/1/03 0111 مياګل وثي 

 تربيون ميل 100
 -جريده

 اوونيزه
 0300/4/00 0111 مريامني الدين پښتو، دري

 ارمان ميل 100
 -ورځپاڼه

 ورځنۍ
 0301/0/00 1111 مريحيدر مطهر دري، پښتو

101 
زن افغان و 

 تجارت

-مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0303/1/14 1111 مينه شېرزوى

 روشندالن 100

 -مجله

درې 

 مياشتنۍ

 0300/0/11 011 نابينايانو ټولنه دري ، پښتو 

 اينده افغان 101
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0300/0/00 0111 نثار احمد



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01001 
 

103 
 -خدمت

 چوپړ

 -مجله

 مياشتنۍ
 0304/3/30 0111 نجم الرحمن دري، پښتو

104 
ساينس و 

 زنده گي

 -مجله

 مياشتنۍ
 0301/1/1 0111 نجيب هللا دري، پښتو

100 
اوالعات 

 پويا

 -جريده

 اوونيزه
 0303/3/1 0111 نجيب هللا ارين دري، پښتو

 جال 101
-مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0303/4/1 3111 نجيب هللا راعي

 ندا 100
 -مجله

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

نههههههدا ټههههههييل 

 کمونيکشن
0111 0301/0/00 

 مستقبل 100
 -مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس

نصرياحمد 

 نويدي
1111 0300/0/01 

 ابالش 100
 -جريده

 اوونيزه
 0304/0/1 0111  حميدنقيب هللا دري، پښتو

 بازتاب نور 101
 -جريده

 مياشتنۍ

دري،پښتو، 

 انګلييس
 0303/4/00 0111 نور تعليمي مرکز

 راه افغان 100
 -جريده

 اوونيزه

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0303/0/1 3111 نورالح  علومي

 نور انصا  101
 -مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو 

 انګلييس
 0300/01/0 011 نورزمان انصا 

 حريت 103
 -جريده

 اوونيزه
 0304/3/4 0111 نيازهللا حقجو دري، پښتو

 بيلگى 104
 -جريده

 اوونيزه
 0304/00/3 0111 هارون ازبکى

 اشتي وون 100
-جريده

 مهالنۍ
 0301/4/00 0111 هېواد ميل ګوند دري، پښتو

 راه سبز 101
-مجله

 مياشتنۍ

دري،پښتو،ان

 ګلييس
 0303/4/01 0011 وحيدهللا

 وسفان 100
-مجله

 مياشتنۍ

دري، پښتو، 

 انګلييس
 0304/0/10 011 وحيدهللا

 0303/3/13 0111 وحيدهللا بکتاش دري، پښتونيم -جريده پگاه 100



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01003 
 

 مياشتنۍ

 ژغورنه 100
 -جريده

 اوونيزه

پښتو، دري، 

 انګلييس
 0301/0/01 0111 وحيدهللا زاهد

 خوشال 311

 -جريده

نيم 

 مياشتنۍ

پښتو، 

 انګلييس

زي وحيههدهللا غهها

 خېل
0111 0303/3/14 

 روزنه اميد 310
-مجله

 مياشتنۍ
 0300/4/10 011 وسيمه هاشمي دري، پښتو

 افغان غږ 311
 -جريده

 اوونيزه
 0300/0/14 1111 وليد اکرب پښتو، دري

313 
محيط 

 زيست

 -جريده

 اوونيزه

دري،پښتو، 

 انګلييس

ټولنيزو خدمتونو 

 ټولنه
011 0301/4/11 

314 
 حت 

 افغان

وه د-مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

ډاکههرت عزيههزهللا 

 امري
0111 0300/01/3 

 کابورا 310
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0303/0/13 0111 ډاکرت کنيشکا دري، پښتو

 ايثار 311
 -جريده

 اوونيزه

 دري،پښتو،

ازبکي، 

 عريب،انګلييس

ډاکهههههههههههههههرت 

 محمدخالد
0111 0303/1/00 

310 
همبستگۍ 

 غږ

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 پښتو، دري

کهههرت مسهههعود ډا

 متني
1111 0303/3/31 

 اموزگار 310
-جريده

 اوونيزه
 دري، پښتو

ښهههههههههههههوونکو 

 رستارسي شورا
0111 0301/4/00 

 واقعيت 310
 -مجله

 مياشتنۍ
 دري، پښتو

ښځو او ماشومانو 

 څېړنيز بنس 
0111 0303/3/01 

 دنياى زن 301
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0300/0/00 0111 ګاللۍ حبيب دري، پښتو

 

تنيو يادو لويو چاپي رسانيو ساربېرډ اټکال دى، چاې ناورې پر پور

خپلواکې رسنۍ هم وي، خو د اطالعاتو او کلتور وزارت ال تراوساه پاه 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01004 
 

منظم ډول لست کړې نه وي. دا رسنۍ چې پورته ياې يادوناه ولاوډ، 

ټولې او س فعالې نه دي، ځينې  ترڅو ګڼو فعاليت وروسته بېرته پر ټپه 

ې جواز ترالسه لوى، خو پر فعاليت يې ال س ودرهدلي دي. د ځينو يواز

نه دى پورې کړى، خو يو زيات لمېر رسنۍ داسې دي، چې همدا او س 

فعالې دي. اکثرډ رسنۍ چې جواز اخلي، نو د خپل ګڼشمېر يو احتمالي 

رقم ليکي، حتمي نه دډ د چاپ پر وخت همغه څه تعقيب کاړي، چاې 

ا خبرډ دډ. څاوک چاې هلته يې ليکلي دي. د ژبو په برخه کې هم همد

جواز اخلي هلته د خپلې رسنۍ ژبه يا ژبې ليکي، خو په عملي کار کاې 

حتمي نه دډ، چې دوى د ژبو بېالنس هم په پام کې ونيسي، خو اصاوالً 

دوى کوالى لي پر همغو ژبو خپرونې وکړي، د ګڼشمېر او ژبني څومرډ 

 والي د کچې ټاکل د دوى په خپل ال س کې دي.

  



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01000 
 

 

 تونو کې خپلواکې يا نادولتي چاپي رسنۍ:په والي -ب

 ګڼشمېر ثبت نېټه ژبې واليت ډول او مهال د امتياز خاوند نوم ګڼه

 01 0300/0/10 پښتو، دري بادغيس مياشتنۍ-مجله عبدالحکيم سعادت 0

 111 0300/0/11 دري، انګلييس باميان مياشتنۍ-مجله  ابره حاميت 1

 باميان 3
نعمت هللا 

  ادقي
 111 0304/4/00 دري، انګلييس باميان اشتنۍمي-مجله

4 
پيک 

 خورشيد
 بدخشان مياشتنۍ-مجله محمدنور

دري،پښتو، 

 انګلييس
0300/0/1 0111 

 011 0301/1/1 دري بدخشان مياشتنۍ-مجله احمدويل وديد شاهني 0

1 
 داى 

 بدخشان
 0111 0304/0/10 دري بدخشان اوونيزه-جريده  بغت هللا

0 
سيامى 

 شهروند

يب هللا نج

 دهزاد

-جريده

 مياشتنۍ
 0011 0303/1/00 دري،پښتو،ازبکي بدخشان

 111 0301/00/1 محيل ژبې بدخشان اوونيزه-جريده خالد مصطفوي ابتهاج 0

 ائينه پامري 0
ځوانانو 

 فرهنگي ټولنه

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/1/1 دري،پښتو،ازبکي بدخشان

 مهر 01
محفوظ 

 سعيدي
 بغالن مياشتنۍ-مجله

دري،پښتو، 

 انګلييس
0301/0/00 0111 

 پرسىل 00
ذبيح هللا 

 احساس
 0111 0300/3/1 پښتو بغالن مياشتنۍ-مجله

 0111 0301/1/10 پښتو، دري بغالن مياشتنۍ-مجله جيحون جاري زمان 01

 جوان 03
عبدالحميد 

 حميدي

-جريده

 مياشتنۍ
 بغالن

دري،پښتو،ازبکي، 

 هزاره گي
0301/1/10 0111 

 شري اقا شايان واليه 04
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/0/00 دري،پښتو بغالن

00 
کاروان 

 بيان
 بسم هللا رشيفي

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0304/01/00 دري، پښتو بغالن

 فاش 01
احمدجاويد 

 پايا

-جريده

 مياشتنۍ
 1111 0304/00/10 دري، پښتو بغالن

 نصرياحمد همېشه 00
-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/4/0 يسدري،انګلي بغالن

 ندا بغالن 00
احمدظهريالد

 ين

-جريده

 مياشتنۍ
 1011 0300/0/3 دري، پښتو بغالن

 فاش 00
احمدجاويد 

 پايا

-جريده

 مياشتنۍ
 1111 0304/00/10 دري، پښتو بغالن

 نصرياحمد همېشه 11
-جريده

 مياشتنۍ
 بغالن

دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/4/0 0111 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01001 
 

10 
نداى 

 بغالن

احمدظهريالد

 ين
 1011 0300/0/3 دري،پښتو بغالن اونيزه-جريده

 نوشاد 11
درمحمد اريايي 

 نژاد

-جريده

 مياشتنۍ
 011 0300/3/10 دري،پښتو بغالن

13 
مهتاب 

 خاوران
 0111 0300/4/00 دري، پښتو بلخ مياشتنۍ-مجله سيدحسن

 اهنگ 14
محمدعيل 

 ستيغ
 0111 0301/0/0 دري، پښتو بلخ مياشتنۍ-مجله

10 
کلک 

 گوراست

محمدشفي  

 پيام
 بلخ مياشتنۍ-مجله

دري،پښتو، 

 انګلييس
0301/4/0 0111 

11 
فصلنامه 

 بلخاب

محمدحيدر 

 حاجي زاده

درې -مجله

 مياشتنۍ
 111 0301/1/11 دري بلخ

 قلب اسيا 10
يعقوب عيل 

 نجيبي
 بلخ مياشتنۍ-مجله

دري،انګلييس، 

پښتو، ترکي، 

 ازبکي

0301/1/01 011 

10 
شهرخور

 شيد
 3111 0301/0/03 دري، پښتو بلخ مياشتنۍ-مجله ماريا رهني

 منا 10
نجيب هللا 

 پيکان
 0111 0301/01/01 دري بلخ مياشتنۍ-مجله

 روشنايي 31
د سرتګو 

 ډاکرتانو ټولنه

درې -مجله

 مياشتنۍ
 بلخ

دري،پښتو، 

 انګلييس
0304/1/10 011 

 عيل ذکي ارزش 30
درې -رساله

 مياشتنۍ
 0111 0301/0/00 دري بلخ

 رحمت هللا پرغۍس 31
درې -جريده

 مياشتنۍ
 111 0304/1/3 پښتو، دري بلخ

 کوزګو 33
محمدهارون 

 نوراين

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0304/4/01 دري، پښتو بلخ

 پديدار 34
محمدسهراب 

 سامانيان

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/3/03 دري بلخ

 گزار 30
ذبيح هللا 

 فطرت

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/0/0 دري بلخ

31 
ارمغان 

 جوانان
 احمدرامني

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/1/0 دري، پښتو بلخ

30 
جوان 

 افغان
 0111 0301/0/01 دري بلخ اوونيزه-جريده محمدرشيف

30 
اميدهمز 

 يستي

سيدمحمد 

 يزدان پرست

-جريده

 مياشتنۍ
 011 0301/01/00 دري،پښتو بلخ

30 
نواى 

 جوان

سيدمرتىض 

 هاشمي

-جريده

 تنۍمياش
 101 0301/00/11 دري، انګلييس بلخ

 011 0301/01/00 دري، انګلييس بلخ-جريده محمدحسنسيامى  41



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01000 
 

 مياشتنۍ چمتال

 پديده 40
پديده فرهنګي 

 ټولنه
 0111 0300/1/11 دري، پښتو بلخ اوونيزه-جريده

 يادگار 41
عبدالقادر 

 مصباح
 0111 0300/3/03 دري، پښتو بلخ اوونيزه-جريده

 سيد مجتبى هدهکد 43
-جريده

 مياشتنۍ
 بلخ

دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/3/04 011 

 عبدالرو  توانا فجر 44
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/3/00 دري، پښتو بلخ

40 
پيوند 

 افغان
 بلخ اوونيزه-جريده برياىل رحيمي

دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/0/0 0111 

41 
يادگار))م

 ثنى((
 0111 0300/0/0 دري،پښتو بلخ اوونيزه-جريده عبدالقادر

 پرتو 40
فرخنده ارزو 

 ايب

-جريده

 مياشتنۍ
 بلخ

دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/0/01 0111 

 جهان نو 40
عبدالقيوم 

 بابک
 0111 0300/1/01 دري،پښتو،ازبکي بلخ اوونيزه-جريده

 111  دري،پښتو بلخ اوونيز-جريده عبدالحى رضا ائينه زمان 40

 0111 0301/0/0 دري،پښتو،ازبکي بلخ ونيزهاو -جريده سيدغفار رشاد 01

 0111 0300/0/0 دري بلخ اوونيزه-جريده غالم عيل برادري 00

 عرص نو 01
سيدحسني 

  فايي
 0111 0300/1/10 دري،پښتو بلخ اوونيزه-جريده

03 
پرچم 

 ازادي

حوزه انتشارات 

 شامل

-جريده

 مياشتنۍ
 1111 0300/0/4 دري بلخ

 احمدشاه اثر بامداد 04
نيم -ريدهج

 مياشتنۍ
 0111 0300/1/10 دري،پښتو،ازبکي بلخ

 0111 0300/01/03 دري بلخ اوونيزه-جريده محمدفهيم  بح بلخ 00

 بلخ اوونيزه-جريده احمد ميل ولس 01
ازبکي،ترکمني،در 

 ي، پښتو
0300/01/04 0111 

00 
ايل 

 سييس

عمرقل هللا 

 ياري

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 بلخ

ازبکي،ترکمني،در 

 وي، پښت
0301/0/03 1111 

 قلب اسيا 00
محمديعقوب 

 عيل نجيبي

-جريده

 مياشتنۍ
 0111  دري، پښتو بلخ

00 
کلک 

 راستگوى

محمدشفي  

 پيام

-جريده

 مياشتنۍ
 0111  دري، پښتو بلخ

11 
شهر 

 خورشيد
 0111  دري، پښتو بلخ مياشتنۍ-مجله ماريا رهني

10 
بسوى 

 اينده

محمدهاميون 

 خريى

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/0/00 دري،پښتو،ازبکي بلخ



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01000 
 

 راه 11
 الح محمد 

 خلي 
 بلخ اوونيزه-جريده

دري،بښتو،انګلي

 ح
0301/01/01 1111 

 تدبري 13
حسني عيل 

 خلييل
 0111 0301/0/10 دري،پښتو بلخ اوونيزه-جريده

 بلخاب 14
محمدحيدر 

 حاجي زاده

درې  -مجله

 مياشتنۍ
   دري بلخ

 سيدعيل رهرو پيام  لح 10
-جريده

 مياشتنۍ
 بلخ

دري،پښتو،ازبکي،

 انګلييس
0301/0/4 011 

 سيدمحمدامني انجو 11
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 011 0301/0/4 دري،پښتو،ازبکي بلخ

10 
پيام 

 خربګان

محمدواهر 

 شعيب
 بلخ مهالنۍ-مجله

دري،پښتو،ازبکي،

 ترکمني
0301/01/0 011 

 اهنگ 10
محمدغىل 

 ستيغ
 011  ازبکيدري،پښتو، بلخ مياشتنۍ-مجله

10 
انديشه 

 نوين
 قاسم انوري

-جريده

 مياشتنۍ
 1111 0301/01/01 دري،پښتو بلخ

 0111 0301/01/00 دري،پښتو،ازبکي بلخ اوونيزه-جريده سيدامان هللا دوستي 01

00 
پيام 

 همبستگى
 محمدعمر

-جريده

 مياشتنۍ
 بلخ

دري،پښتو،انګلي

 ح
0301/01/0 0111 

01 
بازار 

 هفته
 بلخ اوونيزه-جريده محمدحسن

دري،پښتو،ازبکي،

 انګلييس
0300/1/10 0111 

 عزيزهللا جرقه 03
-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0303/0/1 دري،پښتو،ازبکي بلخ

 سجر 04
محمدنعيم قادر 

 واهري
 0111  دري،پښتو بلخ اوونيزه-جريده

00 
نجات 

 وون

عبدالحامد 

 وغيان
 0111  دري، پښتو بلخ اوونيزه-جريده

 يثمسيداحمدم اتش 01
-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/3/11 دري، پښتو بلخ

 پديدار 00
محمدسهراب 

 سامانيان

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/3/03 دري بلخ

 غالم قادر تراوش 00
-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/1/01 دري بلخ

 پرويز پيامن عرص ما 00
-جريده

 مياشتنۍ
 011 0300/1/04 دري بلخ

 گزار 01
ذبيح هللا 

 فطرت

نيم -يدهجر

 مياشتنۍ
 0111 0300/0/0 دري بلخ

 چندک 00
ذبيح هللا 

 فطرت

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 بلخ

دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/0/0 0111 



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ
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 بيان نو 01
سيد اعظيم 

 شاداب

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/00/3 دري،ازبکي بلخ

 ارتقا نوين 03
عبدالکريم 

 بلخي
 0111 0301/1/01 دري،پښتو بلخ مياشتنۍ-مجله

 سالم 04
سيداسمعيل 

 هاشمي نژاد
 0111 0301/3/00 دري بلخ اوونيزه-جريده

00 
 داى 

 مردم بګرام
 0111 0300/4/00 دري، پښتو پروان مياشتنۍ-مجله عبداملالک

 011 0300/4/11 دري،پښتو پروان اوونيزه-جريده عبدالرحمن غوربند 01

00 
سليامن 

 غر

عبدهللا ګل 

 اخال يار
 0111 0304/0/01 پښتو پکتيا مياشتنۍ-مجله

 0111 0301/0/03 پښتو پکتيا فصلنامه-مجله دنيا ګل شفيقي اريوب 00

 پکتيا غږ 00
محمدضيا 

 ارمان
 0111 0301/1/10 پښتو، دري پکتيا اوونيزه-جريده

01 
افغان 

 وون

محمدحسن 

 فريوزخليل

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/1/0 پښتو،دري پکتيا

 روښان 00
احمد جميل 

 بارک

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 1111 0300/4/11 پښتو،دري پکتيا

 رشرشه 01
پنجشېر ټولنيز 

 بنس 

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/3/10 دري پنجشېر

03 
افغانستان 

 نوين

عبدالرحيم 

 شوکت

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 تخار

دري،پښتو، 

 ازبکي،انګلييس
0300/0/0 0111 

 0111 0300/3/0 دري،پښتو، ازبکي رتخا اوونيزه-جريده محمدحسن الکر 04

 محمدمال شهاب 00
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 تخار

دري، پښتو، 

 انګلييس
0300/0/01 0111 

 اگاهي 01
عبدالسميع 

 رشيفي

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 تخار

دري، پښتو، 

 ازبکي
0303/3/0 011 

00 
خراسان 

 نوين

عصمت هللا 

 قرباين

-جريده

 مياشتنۍ
 1111 0303/01/10 دري،پښتو،ازبکي تخار

 عبدالعزيز عزيز تصوير 00
-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/0/00 دري،پښتو،ازبکي تخار

 عبداملتني رسو 00
-جريده

 مياشتنۍ
 1111 0300/01/10 دري،پښتو،ازبکي تخار

 محمدشفيع چلو ا  011
-جريده

 مياشتنۍ
 جوزجان

دري،پښتو، 

 ازبکي، انګلييس
0301/00/00 411 

 ترکستان 010
انتظار  عيل شېر

 جوزجاين

-جريده

 مياشتنۍ
 جوزجان

دري،پښتو، 

 ازبکي، انګلييس
0300/4/10 011 

 روزگو 011
محمدهارون 

 نوراىن

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 جوزجان

دري،پښتو، 

 ازبکي، انګلييس
0304/3/01 3111 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ
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 اال ان 013
مولوي عبدالحى 

 حيات
 جوزجان اوونيزه-جريده

دري، پښتو، 

 ازبکي
0300/1/11 0011 

014 
نواى 

 کوهسار
 سيداسمعيل

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/0/03 دري،پښتو جوزجان

 پيام الفت 010
مريحسني 

 ضيايي

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/0/0 دري جوزجان

 سمون 011
برهان هللا 

 فضيل

دوه -مجله

 مياشتنۍ
 011 0300/01/01 پښتو، انګلييس خوست

 مجاهدخليل زانګو 010
دوه -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0304/1/00 پښتو، دري ستخو

 0111 0300/0/10 پښتو خوست اوونيزه-جريده زاهدشاه انګار مزل 010

 خوست اوونيزه-جريده امت خان غومبسه 010
پښتو،دري، 

 انګلييس
0304/0/01 1111 

 بېړۍ 001
نصرياحمد 

 روښان
 011 0304/01/4 پښتو خوست اوونيزه-جريده

 0111 0301/0/0 پښتو خوست نيزهاوو -جريده امرهللا هالل تکل 000

 0111 0301/3/31 پښتو خوست اوونيزه-جريده محمداسلم څاروان 001

 0111 0300/1/13 پښتو،دري خوست اوونيزه-جريده سيدهللا سعيد اسالم غږ 003

004 
 بح 

 دايکندي
 0111 0304/01/10 دري،پښتو دايکندي اوونيزه-جريده محمدحسيني

000 
مناى 

 دايکندي

دي دايکن

ځوانانو 

 فرهنګي ټولنه

 1111 0301/0/00 دري، پښتو دايکندي اوونيزه-جريده

001 
نداى 

 استقالل

استقالل 

 فرهنګي ټولنه

-جريده

 مياشتنۍ
 1111 0301/00/1 دري، پښتو دايکندي

000 
سيامى 

 بلخاب

مريحسني 

 ضيايي

-جريده

 مياشتنۍ
 011 0301/0/03 دري رسپل

 0111 0301/01/01 دري،پښتو سمنګان هاوونيز -جريده محمدهاشم ايبک 000

000 
تابش 

 خورشيد
 0111 0300/00/01 دري، پښتو سمنګان اوونيزه-جريده عزيزالرحمن

 011 0301/1/11 دري، پښتو غزين مياشتنۍ-مجله مريويس نيستان 011

 ندا غزنه 010
ممتاز حيدري 

 فروش

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/0/0 دري، پښتو غزين

 مهزمز  011
محمدعار  

 روان

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/0/00 دري، پښتو غزين

013 
جوانان 

 امروز
 عيل رحيمي

-جريده

 مياشتنۍ
 غزين

دري،پښتو، 

 انګلييس
0303/0/01 0111 

014 
حيات 

 نوين

محمدا ف 

 اميني

-جريده

 مياشتنۍ
 غزين

دري،پښتو،انګلي

 ح
0303/0/1 1111 

 3111 0300/1/00دري،پښتو،انګلي غزين اوونيزه-هجريد بسم هللا  اعد البريوين 010
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 ح

 غزين اوونيزه-جريده محمدضيا حسيني غزين 011
دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/0/4 0111 

 3111 0300/0/04 پښتو، دري غزين اوونيزه-جريده حبيب الرحمن غزنوي 010

 مهرتابان 010
محمدا ف 

 اميني

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 3111 0300/1/00 دري،پښتو غزين

 مرحله 010
محمدارش  

 غريت

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/3/11 دري، پښتو غزين

031 
پيام 

 شهروند
 011 0304/00/0 دري،پښتو غور اوونيزه-جريده محمدفريد ضيا

 پيام جهاد 030
مولوي دين 

 محمد عظيمي
 311 0300/3/10 دري، پښتو غور اوونيزه-جريده

031 
افغانستان 

 ازاد

خريمحمد 

 اک غوريپژو 
 غور اوونيزه-جريده

دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/0/00 1111 

 فريوز کوه 033
خال  داد 

 فريوزکوهي

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/0/00 دري، پښتو غور

034 
 داى 

 قلم
 محمداسلم ګذر

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0303/00/11 دري،پښتو،ازبکي فارياب

 حقيقت 030

عبداملحمد 

شاي  و ال 

 يايبفار

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0304/0/3 دري،پښتو،ازبکي فارياب

031 
افتخار 

 ميل
 3111 0304/00/10 دري،پښتو،ازبکي فارياب اوونيزه-جريده سيداحمد

030 
 داى 

 ملت
 قطب الدين

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 فارياب

دري،پښتو، ازبکي 

 انګلييس
0300/0/00 1111 

 0111 0301/0/0 دري،پښتو،ازبکي ابفاري مهالنۍ-جريده محمد رسول کورش 030

 فريوز کر ي ايشانچ 030
-جريده

 مياشتنۍ
 011 0301/0/1 دري،پښتو،ازبکي فارياب

 ميمنه 041
محمدکاظم 

 اميني

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/0/14 دري، پښتو فارياب

040 
کل 

 چورتگوى
 0111 0301/01/4 دري، ازبکي فارياب مهالنۍ-جريده عبدالحکيم

 تگارانرس 041
شاه رضا منيش 

 زاده
 011 0300/0/11 دري فارياب اوونيزه-جريده

041 
ايدين 

 فارياب

ايدين فارياب 

 ساحوي دفرت
 فارياب اوونيزه-جريده

ازبکي،دري،پښتو،

 انګلييس
0300/1/00 1111 

043 
وحدت 

 اسالم

سيدحسن 

 علوي
 فراه اوونيزه-جريده

دري،پښتو،انګلي

 ح
0300/0/3 0111 

 پيوند 044
دالکريم عب

 رشيفي

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 فراه

دري،پښتو، 

 انګلييس
0301/01/0 1111 
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 011 0301/01/10 پښتو،دري کاپيسا مهالنۍ-جريده حاجي فريدهللا همدرد 040

 1111 0303/00/11 دري کندز مياشتنۍ-مجله فاومه محمدي نگني 041

 011 0300/0/01 پښتو کندز مياشتنۍ-مجله احمدهللا سنځله 040

  اعقه 040
مسلمه 

 والوالجي

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 کندز

دري،پښتو،ازبکي، 

 انګلييس
0303/1/10 3111 

040 
 داى 

 وون غږ
 عبدالحميد

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0011 0303/3/10 دري،پښتو،ازبکي کندز

 011 0300/1/10 دري کندز ورځنۍ-جريده عبدالبصري بوستان 001

 1111 0303/00/11 دري کندز تنۍمياش-مجله فاومه محمدي نگني 000

 بصريت 001
پاينده محمد 

 رهياب

نيم -مجله

 مياشتنۍ
 0111 0300/01/11 دري، پښتو کندز

 ښکال 003
عبداالحمد 

 محمديار

دوه  -مجله

 مياشتنۍ
 0011 0303/0/00 پښتو کندهار

 بسم هللا مړوند 004
دوه -مجله

 مياشتنۍ
 0111 0303/4/11 پښتو کندهار

 بيان نور 000

انجمن 

دارالقران 

 هدايت

 111 0301/4/03 پښتو، دري کندهار مياشتنۍ-مجله

 011 0301/0/0 پښتو،دري کندهار اوونيزه-جريده عبداالحد برى 001

 0111 0301/4/0 پښتو، دري کندهار اوونيزه-جريده بسم هللا افغامنل رښتيا 000

 سور غر 000
محمدنسيم 

 رشيفي
 0111 0300/1/13 پښتو کندهار اوونيزه-جريده

000 
فوري 

 خرب

رحمت هللا 

 کامران
 کندهار اوونيزه-جريده

پښتو،دري،انګلي

 ح
0300/0/1 0111 

 نظام الدين څرک 011
درې -مجله

 مياشتنۍ
 011 0301/3/00 پښتو کونړ

 چغان 010
اجمل 

 محبوبزى

درې -مجله

 مياشتنۍ
 311 0300/4/00 پښتو، انګلييس کونړ

 غونچه 011
محمدنوازحقي

 قت
 0111 0301/1/30 پښتو، ګوربايت کونړ مهالنۍ-جلهم

 محمداغا رڼا 013
دوه -مجله

 مياشتنۍ
 لغامن

پښتو،دري، 

 انګلييس
0301/01 0111 

 الينګار 014
محمدسميع 

 الکوزى

درې -مجله

 مياشتنۍ
 0111 0303/1/00 پښتو لغامن

 ورښت 010
سناتور تره 

 خېل
 0111 0301/1/0 پښتو، دري لغامن مهالنۍ-مجله

 اجمل منګل لېسې 011
درې -مجله

 مياشتنۍ
 لغامن

پښتو،دري،انګلي

 ح
0301/0/0 0111 

 0111 0304/1/1پښتو،دري،انګلي لغامن اوونيزه-جريدهمحمدنقيب  پښتون 010
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 ح اجمري احمدزى

 مهرتالم 010
ذبيح هللا بهار 

 غازي
 0111 0304/00/01 پښتو لغامن اوونيزه-جريده

010 
نواى 

 عرص

سيد مسعود 

 حبوبم
 لوګر اوونيزه-جريده

دري،پښتو،انګلي

 ح
0304/4/10 0111 

 سجاوند  001
برهان الدين 

 بهرام

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0304/01/3 دري،پښتو لوګر

000 
 داى 

 جوان

لوګر د ځونانو 

 ټولنه
 0111 0301/1/4 دري، پښتو لوګر اوونيزه-جريده

 پرخه 001

شامل د خلکو 

عنعنوي 

 ا الحي جرګه

ه دو -مجله

 مياشتنۍ
 011 0301/0/10 پښتو مزاررشيف

 سحر 003
محمدنعيم 

 واهر قادري
 0111 0304/4/00 دري، انګلييس مزاررشيف ورځنۍ-جريده

 نړۍ 004
فضل هادي 

 فضليار
 1111 0301/0/0 پښتو ننګرهار مهالنۍ-مجله

 انځور 000
عبدالرحيم 

 ساالرزى

درې -مجله

 مياشتنۍ
 0111 0303/0/4 پښتو ننګرهار

011 
ملنګ 

 جان

غالم غوث 

 حيدري

درې -مجله

 مياشتنۍ
 1111 0303/4/10 پښتو، دري ننګرهار

 جالل الدين څپه 001
دوه -مجله

 مياشتنۍ
 0111 0303/1/00 پښتو، انګلييس ننګرهار

000 
ميل 

 ښېګڼه

ننګياىل 

 يوسفزى

درې -مجله

 مياشتنۍ
 0111 0301/1/01 پښتو ننګرهار

 0111 0301/0/10 پښتو ننګرهار اشتنۍمي-مجله عزت هللا ځواب مينه 000

 0111 0300/3/1 پښتو ننګرهار مياشتنۍ-مجله زرخان څارن تلوسه 000

 قلموال 001
محمداسمعيل 

 يون
 0111 0300/0/0 پښتو ننګرهار مهالنۍ-جريده

 ننګرهار مياشتنۍ-مجله ډاکرت نورشاه خادم 000
پښتو،دري، 

 انګلييس
0301/1/00 0111 

 تورغر 001
علمي او  تورغر

 فرهنګي ټولنه
 011 0301/0/10 پښتو، دري ننګرهار مهالنۍ-مجله

003 
افغان 

 يوواىل

شهيد عبدالح  

ټولنيزو 

 خدمتونو اداره

 ننګرهار اوونيزه-جريده
پښتو،دري، 

 انګلييس
0300/0/1 011 

 شفي  هللا شاي  004
درې  -جريده

 ورځنۍ
 ننګرهار

پښو،دري، پشه 

 يي، انګلييس
0300/0/00 311 

 نن 000
محمديعقوب 

 رشافت
 0111 0300/01/10 پښتو، دري ننګرهار مهالنۍ-جريده

 0111 0301/01/10 پښتو، دري ننګرهارنيم  -جريدهغالم غوث  ګندهارا 001
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 مياشتنۍ حيدري

 راحت ګل اوښکه 000
نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0304/0/0 پښتو، دري ننګرهار

000 
د ښوونکي 

 غږ

د ښوونکو 

 اتحاديه

نيم -ريدهج

 مياشتنۍ
 3111 0300/0/03 پښتو، دري ننګرهار

 څار 000
محمدکريم 

 نوښتګر
 0111 0301/01/10 پښتو، دري ننګرهار اوونيزه -مجله

001 
ملنګ 

 جان

غالم غوث 

 حيدري

درې -مجله

 مياشتنۍ
 1111 0303/4/10 پښتو، دري ننګرهار

 ځال 000
عاش  هللا 

 غرزى
 ننګرهار مياشتنۍ -مجله

، پښتو،دري

 انګلييس
0301/4/0 1111 

 وب 001
نجيب هللا 

 زاخېلوال
 ننګرهار مياشتنۍ-مجله

پښتو،دري، 

 انګلييس
0304/0/1 0011 

 خرب 003
عبدالحليم 

 همت
 0111 0301/0/00 پښتو،دري ننګرهار ورځنۍ-جريده

004 
 داى 

 نيمروز
 ذبيح هللا فاي 

-جريده

 مياشتينۍ
 0111 0301/0/1 دري،پښتو،بلوڅي نيمروز

000 
نداى 

 جوان
 ذبيح هللا

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 011 0303/4/00 دري،پښتو،بلوڅي نيمروز

001 

سازمان 

مدافع 

حقوق 

 بلوچ ها

د بلوڅو د 

حقوقو مالتړ 

 سازمان

 011 0300/0/11 دري،پښتو،بلوڅي نيمروز مياشتنۍ-مجله

000 
 داى 

 لوګر
 ذبيح هللا فاي 

-جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/0/1 دري، پښتو نيمروز

 رويش 000
محمدنسيم 

 دروييش
 هرات مياشتنۍ-مجله

دري،پښتو، 

 انګلييس
0301/0/11 011 

 تخصص 000
محمدرفي  

 شهري
 هرات مياشتنۍ-مجله

دري،پښتو،انګلي

 ح
0301/0/11 011 

 011 0301/4/10 دري هرات مياشتنۍ-مجله محمود شگوفه ها 111

 راه اورد 110
نوراحمد 

 کر ي
 هرات مياشتنۍ-مجله

دري،پښتو،انګلي

 ح
0303/0/0 1111 

111 
عرص 

 انديشه ها
 عبدهللا حنيف

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0301/01/10 دري، پښتو هرات

 غالم رسول پيام نو 113
-جريده

 مياشتنۍ
 311 0303/3/00 دري هرات

114 
هفته نامه 

 هرات
 011 0300/1/00 دري هرات اوونيزه-جريده شفيقه حيدري

 0111 0301/0/11 دري هرات اوونيزه-جريده  کاظميعبدهللا ملت 110
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111 
 داى 

 هريوا
 محمدمو 

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0011 0300/01/00 دري، پښتو هرات

 راه نو 110
احمدشاه 

 احمدبهزاد
 1111 0300/4/31 دري هرات اوونيزه-جريده

110 
 داى 

 رسالت
 هرات اوونيزه-جريده رمضان عيل

دري، 

 پښتو،انګلييس
0303/1/30 0111 

 ايثار 110
سيدفريد 

 ګيالين

نيم -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0303/1/0 دري، پښتو هرات

 نگاه 101
فضل الرحمن 

 فقريي

درې -جريده

 مياشتنۍ
 0111 0300/1/10 دري هرات

100 
پگاه 

 هرات

بشرياحمد 

 بهروان

-ورځپاڼه

 ورځنۍ
 0011 0300/3/3 دري، پښتو هرات

 011 0300/4/10 دري هرات مياشتنۍ-مجله محمود شگوفها 101

 0111 0304/01/4 دري هرات ورځنۍ-جريده فاومه پويا سياست 103

 هرات اوونيزه-جريده وحيده  مدي تهمينه 104
دري،پښتو،انګلي

 ح
0301/1/10 0111 

 نذيراحمد رها ارج 100
دوه -جريده

 ورځنۍ
 هرات

دري،پښتو،انګلي

 ح
0301/0/01 0111 

101 
چهار 

 سوق

محمدعزيز 

 وميقي
 011 0301/01/0 دري، انګلييس هرات اوونيزه-جريده

 011 0301/4/4 دري، پښتو هلمند مياشتنۍ-مجله قاسم جعفري پويا 100

 برياىل هلمند پګړۍ 100
درې -مجله

 مياشتنۍ
 011 0303/0/10 پښتو هلمند

 روشنا وردګ ګودر 100
درې -جريده

 مياشتنۍ
 1111 0301/0/10 پښتو وردګ

 وردګ اوونيزه-جريده مجاهد جميله مڼه 111
پښتو،دري،انګلي

 ح
0304/1/10 0111 

110 
د ميدان 

 ځوانان

ميدان ځوانانو 

 ټولنه
 0111 0304/00/0 پښتو،دري وردګ اوونيزه-جريده

 محمداجمل دريځ 111
-جريده

 مياشتنۍ
 0011 0300/1/30 پښتو،دري وردګ
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و کې نورې چاپي پر پورتنيو چاپي رسنيو سربېرډ يو زيات لمېر واليتون

رسنۍ هم فعاليت کوي او يا يې فعاليت لرلش دى. کېدى لي اکثرو يې 

د اطالعاتو او کلتور وزارت له واليتي رياستونو څخه جواز اخيستي وي 

او ځينې يې له جواز پرته هام خپروناې وکاړي  هساې هام د چااپي 

خپرونې مسول چلوونکي تر درهو ګڼو پورې ح  لري، خپلاه خپروناه 

، تر هغه وروسته يې بايد رسماً ثبت کړي. خو تراوساه پاورې ال وچلوي

چا د ثبت لويو او ناثبت لويو خپرونو کومه پلټنه نه دډ کړې. دلته باه 

د ننښرهار، لغمان او کونړ واليتونو ځينو خپرونو ته نغوتاه وکاړو، چاې 

تراوسه يې د خپرونو او ثبت نمبروناو پاورډ څرنښاوالش د اطالعااتو او 

ارت په منظمو اسنادو کې نه لته، خو د تېرو څو کلونو په تر  کلتور وز

کې دې ډول خپرونو فعاليت کړى او ځينې ياې او س هام فعاالې دي. 

کېدى لي ددې خپرونو له جملې څخه يو لمېر د مربوطه واليتونو له 

اطالعاتو او کلتور رياستونو سرډ ثبت وي، ځينې يې له وزارت سرډ هم 

  ثبت لوې نه وي. دغاه راز پاه دې لامېر ثبت وي او ځينې يې هې

واليتي رسنيو کې کېدى لي يو کم لمېر دولتي رسنۍ هام لااملې 

 وي.
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ثبت يا پيل  ګڼشمېر

 نېټه
 ګڼه نوم ډول او مهال مسوول مدير واليت

 0 پښتونستان اونيزه -جريده ايويب ننګرهار 0301 0111

 1 رښتني مياشتنۍ-جريده جعفر حسن ننګرهار 0301 0111

 3 راز  دوه مياشتينۍ-مجله جام الدين منصور ننګرهار 0304 0111

 1 څراش  مهالنۍ-مجله محمد شعيب غروال ننګرهار 0301 0111

 0 ا ل  دوه مياشتينۍ-مجله مراد الي  ننګرهار 0304 0111

 0 ځوانانو غږ مهالنۍ-مجله شري حسن کاملزى ننګرهار 0300 0111

 01 ښاخۍ  مهالنۍ-مجله مد کنډيوال ويل مح ننګرهار 0303 0111

 00 ژوند  مهالنۍ-مجله ډاکرت مصلح ننګرهار 0301 0111

 01 ګډون  دوه مياشتينۍ-مجله لعل پاچا ازمون ننګرهار 0300 0111

 04 تور غر غږ  مهالنۍ-مجله عبدالواسع انتظار ننګرهار 0304 0111

 00 کاروان مهالنۍ -مجله جعفر احمدي ننګرهار 0301 0111

 01 انعام  مهالنۍ نجيب اله ننګرهار 0304 0111

 00 چينه دوه مياشتينۍ-مجله بختيار ساحل ننګرهار 0304 0111

 00 ننداره  درې مياشتينۍ-مجله بربک مياخيل ننګرهار 0303 0111

 11 ولس غږ دوه مياشتينۍ-جريده نجيب نايل ننګرهار 0300 0111

 10 غوښتنه مهالنۍ-جريده رېلطيف مل شينوا ننګرهار 0301 0111

 11 مالتړ  مهالنۍ-جريده اسدهللا الروى ننګرهار 0303 0111

 13 انګازه  مهالنۍ-مجله سيد قياس سيدي ننګرهار 0300 0111

 14 پرمختګ  درې مياشتينۍ-مجله عزت اله  ساغر ننګرهار 0300 0111

 10 خادک  مهالنۍ-جريده خالد مومند ننګرهار 0301 0111

 10 هڅه  مهالنۍ-جريده عزت اله عزيز ننګرهار 0301 0111

 10 ح   مهالنۍ-جريده حرضت عثامن ننګرهار 0301 0111

 The Light 10 مهالنۍ-مجله عبد االحد ننګرهار 0301 0111

 31 غلبېل  مهالنۍ-مجله ورک رستري ننګرهار 0304 0111

 30 دعالمه رشا مهالنۍ-جريده عبداله څار ننګرهار 0300 0111

 31 نننى افغانستان  مهالنۍ-مجله رسدارويل څرک ننګرهار 0300 1111

 33 سبا سپېدې  مهالنۍ-جريده نفيب احمد اتل ننګرهار 0301 1111

 34 ډانډس  مهالنۍ-مجله اور لړوىن ننګرهار 0300 0111

 30 ګالب  مهالنۍ-مجله عبدهللا حبيبزى ننګرهار 0301 0111
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 31 توکل  مهالنۍ-جريده الياس  داقت سيد ننګرهار 0300 0111

وليس  مهالنۍ-مجله حميد اله مشکور ننګرهار 0300 0111

 هنداره

30 

ښوونه  مهالنۍ-مجله محمد يوسف غريت  ننګرهار 0300 0111

 روزنه

30 

احسان نادولتي  ننګرهار 0300 0111

 مؤسسه

 30 احسان  مهالنۍ-مجله

سپيشل  لنۍمها-مجله حاجي خدمت ننګرهار 0300 0111

 املپيک

41 

اسدهللا  ننګرهار 0300 0111

 حصارشاهيوال

لوى  مهالنۍ-مجله

 ننګرهار

40 

 41 ډالۍ دوه مياشتنۍ-مجله حفي  اله تراب ننګرهار 0300 0111

 43 مرشق مهالنۍ-جريده خوشال برشدوست ننګرهار 0300 0111

 44 مراد مهالنۍ-جريده فضل ح  مراد ننګرهار 0300 0111

 40 ناهيد مهالنۍ-مجله ارين يون ننګرهار 0301 0111

 41 سمون  مهالنۍ-جريده نوراغا ځواک ننګرهار 0301 0111

 40 څړيکه  مهالنۍ-جريده محمدهللا علمي  ننګرهار 0301 0111

 40 معلم مهالنۍ-جريده مطيع هللا مومند  ننګرهار  0304 0111

 40 کمخک مهالنۍ-جريده ملوک رغون ننګرهار 0301 0111

بټيکوټ محصلينو  ننګرهار 0301 011

 ټولنه

 01 تپه مهالنۍ-جريده

د سولې  مهالنۍ-جريده عبداملعيد هاشمي  ننګرهار  0300  0111

 کاروان 

00 

 01 ارزښت دوه مياشتنۍ-مجله عبدالصمد کامه وال ننګرهار  0300 0111

 03  وب دوه مياشتنۍ -مجله نجيب هللا زاخېلوال ننګرهار  0303 0111

ښوونې او روزنې  ننګرهار 0304 0111

 پوهنځي محصلني

 04 تانده مهالنۍ-جريده

 00 پښتون مياشتنۍ -جريده شان باچا شينواري ننګرهار 0300 0111

 01 پرمختيا اونيزه -جريده عبدهللا حبيبزى  ننګرهار  0300 0111

دوه -جريده سمسور تعليمي مرکز  ننګرهار 0301 011

 مياشتنۍ 

 00 سيلۍ
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درې -مجله عبدالجليل ولسمل ننګرهار  0300  0111

 مياشتنۍ 

 00 جالل آباد

دوه -جريده نجيب هللا کامه وال ننګرهار  0301  0111

 مياشتنۍ 

سالم 

 ځوانان 

00 

درې -مجله انجيرن اباسني بهري  ننګرهار 0300  0111

 مياشتنۍ 

سيول 

 انجيرن 

11 

دوه -ريدهج جمشيد ملکزى  ننګرهار  0300  0111

 مياشتنۍ 

 10 کيل غږ 

ميل  مهالنۍ-جريده عبدالهادي زماين  ننګرهار  0301 0111

 ځوانان 

11 

 14 سپو مۍ  مياشتنۍ -جريده اباسني بهري  ننګرهار  0304  0111

 10 کاروان  مهالنۍ -جريده فريد رسولزى  ننګرهار 0300 0111

 11 پرکنډ   شتنۍدوه ميا-مجله چپرهار ځوانان ننګرهار 0300 0111

 10 للمه  مهالنۍ-مجله چپرهار ځوانان ننګرهار 0300 0111

ځالنده  مهالنۍ-جريده ترييل لېسه  ننګرهار 0300 011

 ستورى 

10 

 10 زيتون  مهالنۍ -مجله حبيب هللا مرش   ننګرهار 0300 0111

 01 وده  مياشتنۍ -جريده فريدون خوځون  ننګرهار  0300  0111

دوه -جريده عبدالواسع نارصي  ننګرهار  0301  0111

 مياشتنۍ 

 00 څىل 

 01 کونړ غږ دوه مياشتنۍ-مجله ادريس غروال کونړ 0300 0111

درې -مجله جنت ګل فدا کونړ 0300 0111

 مياشتنۍ

 03 کونړ

 04 خوځښت دوه مياشتنۍ-مجله سميع هللا تړون کونړ 0303 0111

 00 ستورى مهالنۍ-جريده ضياالدين احساس کونړ 0301 0111

 01 زرکمر دوه مياشتنۍ -مجله انقاليب ځوان لغامن 0301 0111

 00 ورښت دوه مياشتنۍ-مجله څارنوال تره خېل لغامن 0301 0111

لغامن   مهالنۍ-جريده عبدالوکيل لغامن 0300 011

 بولټن

00 

 00 مهرتالم مياشتنۍ-جريده  في هللا باران لغامن 0303 0111
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والش ډول د هېواد په نورو واليتونو کې هم د خپرونو څومرډ په همدې ان

 په يو څه توپر اټکلوالى لو.

 اورېدنۍ رسنۍ: -٠

د طالبانو نظام تر ونښېدو وروسته، پاه افغانساتان کاې ګاو لامېر 

راډيوګانې  نوې  جووې لوې، هم د دولتي راډيوګانو لمېر زيات لو او 

راډيوګانې هم جووې لاوې او هم د ازادو راډيوګانو  ګو لمېر واليتي 

هم زيات لمېر ازاد راډيو سټېشنونه فعاال لاول، ددې ترڅناګ ياو 

لمېر بهرنيو راډيوګانو هم په پتتو او هم په دري ژبو د افغانستان لپارډ 

خپلې نوې خپرونې پيل کړې او يا يې هم پخوانۍ هغه زيااتې  کاړې، د 

رونو د پوښښ سااحه چاپي او ټلويزيوني خپرونو په پرتله د راډيويي خپ

او د ګټه اخيستونکو  لمېر ځکه  زيات و، چې راډيو هر ځاى، په کليو، 

غرو، رغو او ښارونو کې، هر څاوک  زوو او ځاوان، نريناه او ښا ينه، 

لوستي او نالوستي ټول اورهدالى او ګټه ورنه پورته کاوالى لاي، خاو 

اناډو تاه ياا چاپي خپرونې د لويو او من نيو ښارونو په انډول کليو او ب

بېخي نه رسېږي او يا هم کمې او ناوخته رسېږي. پر چااپي خپروناو د 

ګټه اخيستونکي مالي  لښتت هم راځي او بله اساساي مسائله دادډ، 

چې چاپي خپرونې يوازې د لوستي قشر له خوا مطالعه کېږي، نالوستي 

ترې ګټه نه لي پورته کوالى، په لوستي قشر کې هم بيا هغه لوساتش 

چې له مطالعې سرډ عالقه ولري او د چاپي خپرونو پر مفهوم پاوډ قشر، 

لي. چاپي خپرونې وخت او انرژي دواوډ ضايع کوي، نو ځکه خو ياې د 

راډيويي خپرونو په انډول د پوښښ ساحه کمه  او تنښاه دډ. دلتاه پاه 
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الندې کټه ګوريو کې د اورهدنيو)راډيويي( رسنيو کميت يا نوملړ درتاه 

 وواندې کړو:

 خپلواکې راډيوګانې -٠دولتي راډيوګانې، -۶

 

 دولتي راډيوګانې: -۶

په کابال کاې د  په پالزمېنې کابل کې دولتي راډيوګانې: -الف

دولتي راډيوګانو لمېر ډهر زيات نه دى، ددې يو علت لايد دا وي، چې 

راډيو افغانستان د خپل فعاليت ډهرډ اوږدډ سابقه لري، ناه ياوازې پاه 

افغانستان تر پوښښ الندې راوستالى لي. پاه کابال کابل، بلکې ټول 

 کې دغه الندې دولتي راډيوګانې او س فعاليت لري.

د ټول افغانستان لپارډ خپرونې کاوي او تار  راډيو افغانستان: -۶

 هېوادډ بهر ځينو ځايونو کې هم اورهدل کېږي.

 دا راډيو هم په ټول هېواد کې اورهدل کېږي. راډيو کابل: – ٠

 

 اليتونو کې دولتي راډيو ګانې:په و -ب

هر واليت لږ تر لږډ يوډ دولتي راډيو لري، اکثرډ دا راډيوګانې د همغاه 

واليت په نومونو نومول لوي دي، خو ځينې واليتونه لته چې تر يوې 

زياتې دولتي راډيوګانې لري. دغه الندې دولتي راډيو سټېشانونه او س 

 په واليتونو کې فعاليت لري:

 

 (KHzفريکونسي) هبڼ نوم ګڼه

 ۶١٨٥ اې ام ارزګان ۶
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 ۶٥١١ اې ام بادغيس ٠

 ٥٨١ اې ام بدخشان ۹

 ۳١۳ اې ام بلخ ١

 ۶٠١١ اې ام خوست ٥

 ۳۹۱ اې ام زابل ۱

 ۶٥١١ اې ام سمنښان ٣

 ۶١۶٣ اې ام غزني ١

 ۶٥٨١ اې ام غور ۳

 ۶١١١ اې ام فارياب ۶١

 ٨۱١ اې ام کندهار ۶۶

 ۶۱١٠ اې ام کندز ۶٠

 ۶٥١١ اې ام کونړ ۶۹

 ؟ اې ام لغمان ۶١

 ۶٥٨١ اې ام نيمروز ۶٥

 ۳۳۳ اې ام ننښرهار ۶۱

 ۶٥١١ اې ام هرات ۶٣

 ۶٥١١ اې ام هلمند ۶٨

 

د دولتي راډيو  :خپلواکې راډيوګانې يا راډيو سټېشنونه -٠

سټېشنونو ترڅنګ، ګو لمېر خپلواکې راډيوګانې هام، پاه مرکاز او 

پاه خپلواکاو راډيوګاانو کاې هغاه ټاولې  واليتونو کې فعاليت لاري،

راډيوګانې لاملې دي، چې يا د الخاصو يا هم د نادولتي موسسااتو او 
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يا هم په مستقيم او نامستقيم ډول د بېالبېلو تنظيمونو له خوا جاووې 

لوي دي. د ازادو راډيوګانو ګو لمېر په پيل کې د انټرنيوز په مرساتو 

د امتيااز خاوناد او چلوونکاو تاه  پر فعاليت پيل کړى او بيا وروسته،

ورسپارل لوي دي. دا راډيوګانې په مرکز او واليتونو کې پاه بېالبېلاو 

 نومونو فعاليت کوي، دلته يې نومونه يادوو:

 په پالزمېنې کابل کې خپلواکې راډيو ګانې -الف

 امتيازخاوند نوم ګڼه

 احسان اهلل بيات اريانا ۶

 احمدناصر طوطاخېل لهر ٠

 افغانې ښ ې غږ موسسه نې ښ ې غږ افغا ۹

 انجنيرعبدالرزاق راملي اگاډ ١

 ايمل مرجان عالم ٥

 بهروز کالم تپش ۱

 د بشري انکشاف موسسه کليد ٣

 دلشاد سلما نوا ٨

 رحمت اهلل بېښانه اموز ګار ۳

 سيد عيسش اوا ۶١

 سيد نجيب اهلل ارمان ۶۶

 لهال لقاي  نرگس ۶٠

 معبدالباري سال خاور ۶۹

 عبدالمجيب خلوتښر راديونش ۶١

 غالم نبي خاطر اواز سباى افغانستان ۶٥

 محمد اسلم عسکريار هامون ۶۱
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 محمدصابر منار نور ۶٣

 معراج الدين قرډ باغ ۶٨

 ميرويس سوسيال وطنداربلخ ۶۳

 نويد فريور سالم وطندار ٠١

ددې ترڅنګ، )درياا(، )لاهر(، )ماوج(، )فاردا(، )الکساز(، )ناور(، 

(، )سااروش(، )لااورا(، 1FM)افغااان(، )صااداى صاالح(، )سااراهنګ(، )

)تجارت(، )اترا(، )بهار( او ځينو نورو راډيوګاانو هام د فعاليات جاواز 

ترالسه کړى، ځينې يې فعالې لوي او ځينې نورې يې د فعالېادو پاه 

 حال کې دي.

 په واليتونوکې خپلواکې راډيوګانې -ب

 هثبت نېټ واليت امتيازخاوند نوم ګڼه

 0301/0/00 باميان عيل عرفاين باميان 1

 0303/4/00 بدخشان روزبه بهروز امو 3

 ؟ بدخشان عبدهللا ضيايي پيام 4

 ؟ بدخشان نور اغا  داى کشم 0

 0301/3/0 بغالن لطيفه تراجمري 1

 ؟ بغالن محفوظ هللا سعيدي پژواک 0

 ؟ بغالن شېرمحمد جهش ارزوها 0

 ؟ نبغال  حبيب الرحمن اديب 0

 0301/0/3 بلخ محمدفهيم  ادق نوبهار بلخ 01

 ؟ بلخ عنايت هللا برنا 00

 ؟ بلخ محمدکاوه راشد ستاره سحر 03

 ؟ بلخ کامل نبي زاده ارزو 04

 0301/0/00 پروان ذکيه ذکي راديو لح 00
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 ؟ پکتيکا بارت مشال  پکتيکاغږ 01

 ؟ پکتيکا محمدبرات مشعل مشعل 00

 ؟ پکتيکا عمريايوا  پکتيکاغږ 00

 0301/1/01 تخار فتانه فردوس ارمغان 00

 ؟ تخار عطاهللا عبيدي اى خانم 11

 ؟ تخار سمني همصدا 10

 0303/4/14 جوزجان سيدفهيم ظفر ائينه 11

 0301/0/00 خوست زاهدشاه انګار د سولې پيغام 13

 ؟ خوست بسم هللا حقمل ولس غږ 14

 0303/0/01 غزين سيدمحمدحنيف هنګام ياران 10

 ؟ غزين فريداحمد دهکده 11

 ؟ غزين عبدالصبور حميد اميد جوان 10

 0301/01/1 غور عيل ظفر  داى عدالت 10

 ؟ کاپيسا عبداملطلب  داى  نجراب 31

 0301/01/00 کندز ميل مشارکت ټولنه  داى زنان کندز 30

 ؟ کندز  ديقه شېرزۍ روشني 31

 ؟ کندز ناجيه خداييار زهره 34

 ؟ کندز ناجيه حنيفي رابعه بلخي 30

 ارغوان 31
 

د حقوقي او مدين ټولنې لپاره د افغانانو 

 موسسه

 0303/0/1 کندهار

 ؟ کندهار عبدالقيوم کرزى ازاد افغان 30

 ؟ کندهار محمدعمر خطايب تعليم اسالمي 30

 0301/4/4 لوګر نرصهللا ستانکزى استقالل 41

 0301/4/1 لوګر محمدعثامن وارق پيغام ميل 40

 0301/3/0 ننګرهار شفي  هللا شاي  رشق 41

 ؟ ننګرهار مطيع هللا مومند مومند 43
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 ؟ ننګرهار بازمحمد  ادق رڼا 44

 ؟ ننګرهار شفي  هللا شاي  خپلواک 40

 0300/1/0 هرات هوالن خطيبي زنان هرات 41

 0301/01/01 هرات جمشيد نيکجو عزيزي نداى  بح 40

 0303/1/01 هرات هرات پوهنتون هنتونهرات پو  40

 ؟ هرات محمدعار  کر ي ضيا 40

 ؟ هرات محمدګل خريخواه ونني 01

 ؟ هرات خليل احمد فرياد 00

 ؟ هلمند محمدسليم زمريال سمون 01

ټولې راډيوګانې چې د بېالبېلو مرستندويانو له خوا فعالې لوي دي. 

کلتور وزارت او نه هم کاومې د پورتني لست په لان، نه د اطالعاتو او 

بلې موسسې منظم لست خپور کړى، دا لست هم ماا د څاو بېالبېلاو 

سرچينو په م  ترتيب کړى. د انټرنيوز او ځينو نورو موسسو له خوا په 

افغانستان کې د ازادو او دولتي راډيو ګانو يو لست خپاور لاوى دى، 

يناو پورتنياو چې دا دى دلته يې په ترتيب سرډ وواندې کوو، چې پر ځ

 راډيوګانو سربېرډ يو لمېر نورې هم په کې لاملې دي.

 

 فريکونيس د چلند څرنکواىل واليت راډيو نوم ګڼه

 00٨1 ا  ام باميان باميان 0

 00٨0 ا  ام بدخشان آمو 1

 00٨3 ا  ام بغالن تراجمري 3

 00٨0 ا  ام بلخ بلخ 4

 00٨0 ا  ام بلخ نوبهار 0

 1 0000 ا  ام بلخ بلخ 1

 01٨1 ا  ام پروان سياګرد 0
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 110٨1 ميډيم پکتيا پکتيا 0

 ؟ ا  ام پکتيا څمکني غږ 0

 01٨0 ا  ام پکتيکا رشنه 01

 00٨0 ا  ام تخار تخارستان 00

 ؟ ميډيم تخار تخار 01

 03٨0 ا  ام خوست سولې پيغام 03

 0131٨1 ميډيم خوست خوست 04

 00٨0 ا  ام دايکندي دايکندي 00

 ؟ ا  ام سمنګان اى حقيقت د 01

 00٨0 ا  ام سمنګان سمنګان 00

 00٨3 ا  ام غزين غزنويان 00

 00٨0 ا  ام غزين جاغوري 00

 00٨3 ا  ام غزين ارتباط 11

 0100٨1 ميډيم غزين غزين 10

 00٨0 ا  ام غور لعل و رسجنگل 11

 01٨3 ا  ام غور  داى عدالت 13

 01٨0 ا  ام فارياب قيصار 14

 ؟ ا  ام فارياب قوياش 10

 004٨1 ميډيم فارياب فارياب 11

 0144٨1 ميډيم فراه فراه 10

 00٨0 ا  ام کابل ووندار 10

 03٨0 ا  ام کابل ظفر 10

 00٨1 ا  ام کابل کليد 31

 00٨3 ا  ام کابل قره باش 30

 01٨0 ا  ام کابل ارمان 31

 0100٨1 ا  ام کابل افغانستان 33
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 ؟ ا  ام کابل کابل پوهنتون 34

 00٨1 ا  ام کابل افغانې ښځې غږ 30

 01٨1 ا  ام کاپيسا نجراب 31

 01٨0 ا  ام کندز ظهرا 30

 00٨1 ا  ام کندز جيون 30

 00٨0 ا  ام کندهار ازاد افغان 30

 00٨1 ا  ام کندهار سوله 41

 ؟ ا  ام کندهار سپني بولدک 40

 001٨1 ميډيم کندهار کندهار 41

 0001٨1 ميډيم ونړک کونړ 43

 ؟ ا  ام لغامن لغامن 44

 00٨0 ا  ام لوګر استقالل 40

 04٨1 ا  ام لوګر ميل پيغام 41

 00٨4 ا  ام ننګرهار سپني غر 40

 00٨1 ا  ام ننګرهار رشق 40

 0031٨1 ميډيم ننګرهار ننګرهار 40

 0004٨1 ميډيم نيمروز نيمروز 01

 00٨0 ا  ام هرات سهار 00

 01٨4 ا  ام هرات بحنداى   01

 ؟ ا  ام هرات  داى جوان 03

 ؟ ا  ام هرات غوريان 04

 0001٨1 ميډيم هرات هرات 00

 00٨1 ا  ام هلمند سباوون 01

 0101٨1 ميډيم هلمند هلمند 00

 00٨1 ا  ام وردګ يووايل غږ 00
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پر پوتنيو راډيوګانو سربېرډ کېدى لي نورې خپلواکې راډيوګانې هم 

 تراوسه د هغو په باب معلومات نه دي ترالسه کړي. وي، خو موږ

 

 ليدنۍ رسنۍ: -۹

هغه رسنۍ چې ليدل کېږي، هغو ته ليدنۍ رسنۍ ويل کېاږي، لکاه 

ټلويزيوني خپرونې، سينمايي ننادارې او ځيناې ناورې. ټلويزيونوناه  

ليدنۍ يا تصويري رسنۍ د اغېز له مخې پر پورتنيو )چاپي او اورهادنيو( 

غتتلې دي او موثريت يې زيات دى، ځکه چې دا رسنيزډ دواوو رسنيو 

وسيله، هم ليدل کېږي او هام اورهادل کېاږي. ټلويزياوني رسانۍ د 

راډيويي خپرونو په لان يوډ 

بې فشارډ مطالعاه دډ، اغېاز 

يې تر نورو رسنيو زيات دى، 

خو دا چې په افغانستان کې 

دا لبکې ال تراوسه پاورې 

پورډ  پراخه لوې نه دي او 

برهتنا د نشتوالي له امله د 

ټااول افغانااان، ټلويزيااوني 

رسنيو ته ال س رسش نه لري او هم ټلويزيون د راډيو په  لان د انتقاال 

اسانه وسيله نه دډ، نو ځکه يې د راډيويي خپرونو په  انډول، په افغاني 

ټولنه کې د پوښښ ساحه ډهرډ پراخه نه دډ، خو په لويو ښارونو او هغاو 

برهتنا امکانات لاته او ټلويزياوني خپروناې ورتاه  سيمو کې، چې د
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رسېدلي، د نورو خپرونو يا رسنيو په انډول د ټلويزيوني رسنيو موثريت 

 او د مينوالو لمېر زيات دى.

دلته به افغاني ليدنۍ رسنۍ په لنډيز سرډ په النادې کټښورياو کاې 

 درته معرفي کړو:

 کېبلي لبکې. -۹ خپلواک ټلويزيونونه، -٠دولتي ټلويزيونونه،  -۶

 دولتي ټلويزيونونه: -۶

دولتي ټلويزيونونه هم په مرکز کابل کاې فعاليات کاوي او هام پاه 

واليتونو کې، په واليتونو کې چې کوم ټلويزيوني سټېشنونه دي، هغاه 

هم د مرکزي، سراسري او يا ملي ټلويزيون پروګرامونه خپاروي او هام 

 خپلې خپرونې لري.

 ټلويزيونونه: په مرکز کې دولتي -الف

په کابل کې يو لاوى دولتاي ټلويزياون   . ملي راډيو ټلويزيون:۶

فعاليت کوي، چې د ملي ټلويزيون په ناماه ياادهږي. دا ټلويزياون ناه 

يوازې )مرکز کابل( تر پوښښ الندې راولي، بلکاې خپروناې ياې ټاول 

افغانستان او د نړۍ يو زيات لمېر هېوادوناو تاه هام رساېږي. ملاي 

نه يوازې په مجماوعي ډول د افغانساتان د دولات پاليساي  ټلويزيون

تعقيبوي، ددې ترڅنګ او س د پخوا په انډول په کې تر يوډ حدډ سمون 

راغلش دى  پخوانش فکري انحصار، چې د بېالبېلو حکومتونو پار مهاال 

پر دې سراسري رسنۍ واکمن و، تر يوډ حدډ خپل ځاى ازادۍ ته پارې 

 نور د ازادۍ پر لوري ګامونه اخلي.ايتش دى او ورځ پر ورځ ال 

دا هام دولتاي راډياو  ښوونيز او روزنيز راډياو ټلويزياون: -٠

ټلويزيون دى، چې په کابل کې د پوهنې وزارت له خوا خپرونې کوي او 
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خپرونې يې اکثرډ د زدډ کوونکو د روزنې، د ښوونکو د تجربو د زياتونې 

 او د پوهنې پر بېالبېلو برخو راڅرخي.

 واليتونو کې:په  -ب

په يو زيات لمېر واليتونو کې واليتاي ټلويزيونوناه چاې د همادې 

سراسري يا مرکزي ټلويزيون تر چتر الندې کار کوي، فعاال دي. دلتاه 

 يې يادونه کوو:

 موقعيت نوم ګڼه

 اسعداباد کونړ ۶

 ايبک سمنښان ٠

 بغالن بغالن ۹

 تخار تخار ١

 جالل اباد ننښرهار ٥

 انجوزج جوزجان ۱

 چاريکار پروان ٣

 زرنج نيمروز ٨

 غزني غزني ۳

 فيض اباد بدخشان ۶١

 کندز کندز ۶۶

 کندهار کندهار ۶٠

 مزارلريف بلخ ۶۹

 مهترالم لغمان ۶١

 ميمنه فارياب ۶٥
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 هرات هرات ۶۱

 ګردهز پکتيا ۶٣

همدارنښه په ځينو نورو واليتونو کې هم دولتي ټلويزيونونه فعال دي 

 الېدو په حال کې دي.او يا د فع

 خپلواک ټلويزيونونه: -٠

او س په افغانستان کې يو زيات لمېر ټلويزيونه فعاليت کوي، چې نه 

يوازې د کابل لاوخوا سيمې تر پوښښ الندې راولي، بلکې ځينې يې د 

ټول هېواد په کچه هم نشرات کوي. ظاهراً خو ټاولې دا ډول رسانۍ د 

خو د ځينو ټلويزيونونو د خپرونو لياد  ازاد امتياز په نامه فعاليت کوي،

لورى او ذهني تښلورى دا په ډاګه څرګندوي، چې دا رسنۍ نه يوازې نا 

پيېلې نه دي، بلکې دمشخصو ډلو ټپلو مالتړ کوي او ځينې يې د ناورو 

هېوادونو ژبنۍ او کلتوري پراختياا لپاارډ کاار کاوي. دلتاه باه دغاو 

 ټلويزيونونو ته لنډډ الارډ وکړو:

 

 په کابل کې خپلواک ټلويزيونونه -الف

 واليت امتيازخاوند نوم ګڼه

 کابل احسان اهلل بيات اريانا ۶

 کابل احمد لاډ افغانزى افغان ٠

 کابل احمدجاهد محسني طلوع ۹

 کابل برهان الدين رباني نور ١

 کابل تلشاد سبا ماللۍ سبا ٥

 کابل حاجي محمدمحق  فردا ۱
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 ابلک فضل کريم فضل لمشاد ٣

 کابل محمد اصف محسني تمدن ٨

 کابل محمد زيد محسني لمر ۳

 کابل محمدعارف نوري نورين ۶١

 کابل نجيب اهلل کابلش امروز ۶۶

 

پر پورتنيو ټلويزيونونو سربېرډ يو لمېر ناورو ټلويزيونوناو هام جاواز 

ترالسه کړى، خو پر فعاليت يې پيل نه دى کړى. دغه الندې ټلويزيونونه 

 امل دي:په کې ل

 

 امتياز خاوند نوم ګڼه

 احمد غوث زلمش خلو ۶

 احمدناصر طوطاخېل لهر ٠

 اسداهلل رامين سيماى خراسان ۹

 جميله مجاهد ماللۍ ١

 حميداهلل اميري ستارډ ٥

 عبدالباري نجيب ٣ ۱

 عبدالغفار داوي اريا ٣

 عزيزي هوتک ګروپ ميوند ٨

 کابل بانک باختر ۳

 عيل يونمحمد اسم ژوندون ۶١

 محمدعثمان نجيب لقاي  ۶۶

 محمدفهيم فريد ۶ ۶٠

 ميرويس سوسيال وطندار ۶۹
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 نصير وزيرخان کابل ۶١

 

 په واليتونو کې خپلواک ټلويزيونونه: -ب

د مرکز کابل ترڅنګ، پاه واليتوناو کاې هام ياو لامېر ناوي ازاد 

ل ټلويزيونونه راټوکېدلي دي. ځينې دا ډول ټلويزيونونه، يوازې په خپا

اووند واليت کې نشرات لري، خو د ځينو ناورو بياا د پوښاښ سااحه 

 پراخه دډ.

تراوسه پورې دغو ټلويزيونوجواز ترالسه کړى، چې ځينې يې فعاليت 

 لري او ځينې نور د فعاليت لپارډ هڅه کوي:

 واليت امتيازخاوند نوم ګڼه

 بغالن فضل الدين فروغ ۶

 بلخ کمال الدين نبي زادډ ارزو ٠

 بلخ محمدابراهيم غضنفر ظهلح ۹

 پروان حفي  اهلل حبيب پروان ١

 جوزجان سيد فهيم ظفر ائينه ٥

 کندهار قيوم کرزى هېواد ۱

 ننښرهار لفي  اهلل لاي  لرق ٣

 هرات جمشيد نيکجو عزيزي سيماى غوريان ٨

 هرات سيدنجيب اهلل هري ۳

 هرات محمدطارق نبي ساقي ۶١

 هرات ناصر نېکزاد ملت ۶۶
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 کېبلي لبکې: -۹

پر خپلواکو ټلويزيونونو سربېرډ د هېواد پر مرکز او واليتونو کاې ياو 

زيات لمېر کېبلي لبکې هم فعاليت کوي، چې خلکو ته هم بېالبېال 

کورني او نړيوال ټلويزيوني چينلونه او هم کله کلاه خپال توليادات او 

اعالنونه هم وواندې کوي. سرډ له دې چاې کېبلاي لابکې مساتقل 

ټلويزيونونه نه دي، خو تاثيراتو ته يې ځکه په کمه سترګه نه لي کتال 

کېدى، چې په ډله ييز ډول ټلويزيوني خدمات وواندې کوي او تار ياوډ 

 واحد ټلويزيوني چينل يې اغېزې زياتې دي.

 په مرکز کې کېبلي ټلويزيوني لبکې: -الف

 ادرس امتياز خاوند نوم ګڼه

 بالک تر شا 00، قمرب څلور الرې اجمل باخرت 0

 رحامن مېنه ، نجونو لېسې ته مخامخ  احمد متيم شفا  1

 سړک 3سيدنورمحمدشاه مېنه،  احمد متيم کيهان 3

 احمد حامد آريانا 4
نهمه ناحيه، درېيم مکروريان، 

 ازادۍ چاپخونې ته مخامخ

 ده افغانان احمدراشد زرنگار 0

 ا ل ورلډ 1
لسمه ناحيه، خريخانې مېنې 

 مه برخه، مريم لېسهدرېي

 توره باز ساحل 0
لومړى پوړ، جبار نعيم مارکې  ، اتم سړک، 

 کلوله پشته

 پروان کارته، درمسال ته مخامخ خليل احمد سهراب 0

 پنځمه ناحيه، قمرب څلور الرې ربیع هللا باخرت 0

 سيد نورمحمدشاه مېنه، اول سړک سيد عبدهللا شاداب 01

 فتح هللا کال درېيم سړک، اووم منرب کور ن الح الدي کابل پامري 00

څلورمه ناحيه د انصاري پخواىن  عبد البصري)قيومي(آريا ن   01
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 متځى، کلوله پشته ورک

 د کور جوړولو فابريکې بازار عبد الواحد کابل کيهان 03

 ده دانا عبدهللا مشعر 03

 غيبي کال، چهلستون  عبدالنارص خلیل 00

 دشت برچي د تېلو ټانک متځى خيغالم س پرنده آيب 01

 جامل مېنه فلکناز گل رس  00

 محمد باقي کيهان 00
سيدنورمحمد شاه مېنه نوى سړک، 

 عار  مارکې 

 عالوالدين درې الرې محمد بشري کهکشان 00

 محمد زبري خيرب 11
چهار قلعه وزير آباد، ويل افغان 

 مارکې  

 آريا 10
محمد نعيم 

 حکيمي

ته، د کلوله پشتې مرواريد هوټل شا

 پخواىن متځى

 نهمه ناحيه، درېيم مکروريان  محمد هاميون آمو کېبل 11

 مسکن څلور الرې، پي ح او ترڅنګ  محمد و يل ح   ان ان 13

 فتح هللا کال -شهيد څلورالرې محمد يوسف گلکيس 14

 ، د پارک لويديزه برخهنوى ښار محمدفاروق افغان سټالي  10

 مري حمزه کابل سټار 11
نهمه، ناحيه، درېيم مکروريان، 

 شينوزاده کلنيک

 آغا عيل شمس کوڅه، ماموریت نجیب هللا شاهین 10

 پوړ، قواى مرکز 1اتاق  104نجيب زراب مارکيت،  هدايت هللا  فا 10

 خريخانې مېنې لومړۍ برخه، نجارانو کال وحيدهللا پامري 10

 سړکتا ني پروژه، درېيم  ويل هللا سټي 31

باور دى چې پر پورتنيو کېبلي لبکو سربېرډ يو لمېر نورې کېبلاي 

لبکې هم په کابل کې فعاليت کوي او دا لبکې نورې هم د پراخېادو 
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په حال کې دي، خو تر دې دمه ماوږ تاه د همادغو لابکو پاه بااب 

 معلومات السته راغلل.

 په واليتونو کې کېبلي ټلويزيوني لبکې: -ب

 ګڼه نوم تياز خاوندام واليت ثبت نېټه

 0 برگ سبز رحمت هللا بدخسان 0300/0/1

 1 جواد کېبل احمد جواد بدخشان 0300/0/11

 3 جل غر احمد شاه بدخشان 0300/01/0

 4 بغالن عبدالرسول بغالنی بغالن 0301/3/10

 0 افغان محمد رفیع پلخمري 0303/01/4

 0 چاه آب حفي  هللا تخههار 0303/01/4

 01 قناعت محمد رسور جوزجان 0304/0/00

 00 آسامن کېبل سید اسدهللا جوزجان 0304/1/0

 01 آقچه کېبل سید یوسف جوزجان 0300/0/0

 03 خوست کېبل محمد هاشم خوست 0304/1/00

 04 رسپل کېبل الحاج محمد هللا رسپل 0303/0/00

 00 خرم  کېبل سید ندیم سمنگان 0300/01/0

 01 سمنگان هللا کریم سمنگان 0300/00/01

 00 جهان منا محمد نارص شرب غان 0303/0/00

 00 غزنوي  دی  هللا غزين 0303/0/00

 00 تونوش افضل دمحم فارياب 0301/0/00

 11 ستاره الكر روزي قل فارياب 11/0/0301

 10 پامیر فاریاب د محمد نسیمسي فارياب 11/0/0301

 11 روشن د شکرهللاسي فارياب 11/0/0301

 13 اندخوی کېبل روزی قل فاریاب 0304/1/0

 14 فاریاب جهان منا اورنگ زېب فاریاب 0301/1/4
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 10 کندز جهان منا فرید حسن کندز 0304/00/10

 11 جزیره سید محبوب هللا کندز 0300/1/0

 10 قطغن حمیدهللا کندز 0300/1/10

 10 اتفاق حمیدهللا کندز 0300/1/10

 10 رشق کېبل دهللاعب کنهههدز 0300/00/10

 31 ډيجيټل لغامن احسان هللا لغامن 0301/4/0

 30 ملت سيد شكېب لغامن 0301/0/04

 31 پامیر کېبل احمد ويل بدوي مزار رشیف 0303/0/00

 33 رومان کېبل محمد رفیع بلخ 0301/0/11

 34 پامري احمدويل بدوي بلخ 0303/0/00

 30 ېبلمصور ک محمد نارص مزار رشیف 0303/0/00

 31 الربز قربان مزار رشیف 0303/0/00

 30 گلرس  عبداملتین مزار رشیف 0303/0/00

 30  لح سيټي کېبل عبدالغفور مزار رشیف 0303/0/00

 30 آریانا بلخ جواد مزار رشیف 0303/0/00

 41 سمیع کېبل محمد نسیم مزار رشیف 0303/0/00

 40 سه ستاره عبدالبصیر مزار رشیف 0303/0/00

 41 زحل غالم حسین مزار رشیف 0303/0/00

 43 سټار کېبل احمد فاروق ورکزی مزار رشیف 0303/0/0

 44 سوشل عبدالطیف مزار رشیف 0303/01/13

 40 روین کېبل فریدهللا مزاررشيف 0304/4/01

 41 راشد کېبل محمد اکرم مزاررشیف 0304/4/00

 40 نوبهار کېبل عبدالبصیر مزاررشیف 0304/0/30

 40 خلم جهان منا فتح محمد مزاررشیف 0304/1/0

 40 افغان کېبل زملی ننکرهار 0304/4/10

 01 اسیا وحیدهللا ننگرهار 0303/4/14
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 00 شای  شفی  هللا شای  ننگرهار 0303/0/0

 01 افشار غالم حیدر ننگرهار 0300/1/10

 03 تور غهههههر ایمهههههههل ننگرهار 0300/00/01

 04 نیمروز کېبل هامیون نیمروز 0300/1/10

 00 هرات کېبل سټي محمد  دی  هرات 0303/0/10

 01 هرات کېبل عبدالرزاق هرات 0303/0/11

 00 پیامن سټي عبدالجمیل هرات 0303/0/10

 00  میم کېبل عبدالرحیم هرات 0303/0/00

 00 وارث کېبل فضل الدین هرات 0303/1/14

 11 برادران يوسفزايي عبدالرسول هرات 0303/0/00

 10 خوشحال چارگل هرات 0303/0/00

 11  الح تره کی  الح محمد هرات 0303/0/00

 13 عزیزي عزیز احمد هرات 0303/0/10

 14 جا م خواجه عبدالقهار هرات 0303/0/10

 10 ظاهر کېبل عبدالنارص هرات 0303/01/10

 11 آرین هوټل حمیدهللا هرات 0303/01/10

 10 انوري مسعود هرات 0303/00/00

 10 بهروز شمس الدین هرات 0303/00/00

 10 امید احمد شاه هرات 0303/00/10

 01 نجیب هللا دیانت نجیب هللا دیانت هرات 0303/01/03

 00 سپین غر ایمل هرات 0303/01/10

 01 تورغونډۍ ادریس حازم هرات 0304/0/00

 03 روشن بصیر احمد هرات 30/ 0304/0

 04 هرات باستان احمد فرید هرات 30/ 0304/0

 00 افغان کېبل پامیر هرات 30/ 0304/0

 01 زبیر کېبل اخرت محمد هرات 0304/1/03

 00  ميم عبدالرحيم هرات 0303/0/00
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سربېرډ پر پورتنيو کېبلي لبکو، نورې داسې کېبلاي لابکې هام     

کلتور رياساتونو د لته، چې يا يې په خپلو واليتونو کې له اطالعاتو او 

کار اجازډ اخيستې، يا يې له مرکز څخه اجازډ، خو تراوسه ال اطالعاتو او 

 کلتور وزارت د هغو کوم منظم لست نه دى وواندې کړى.

 کتنۍ رسنۍ: -١

هغه ډول رسنۍ دي، چې هم کتل کېږي، هم ليدل کېږي، هم اورهدل   

زې رسنۍ هام کېږي او هم لوستل کېږي، دې ډول رسنيو ته برهتنايي

وايي، چې د انټرن  په م  خپرهږي، په دې ډول رسنيو کاې ځاانښړې 

پاڼې ) وهبسايټونه(، لخصي وهبالګونه او نور راځي. موږ دې تاه ځکاه 

http://www.orvah.com/
http://www.benawa.com/
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کتنۍ رسنۍ وايو، چې کتل کېږي. د )کتل او ليدل( فعلونو يا مصدرونو 

ترمن ، سرډ له دې چې ماناوې يې سارډ ناږدې او مترادفاې دي، خاو 

مترادفې نه دي. حقيقي مترادفې دهته ويل کېاږي، چاې ياوډ  حقيقي

کلمه د مانا له پلوډ سل په سلو کې د بلې کلمې ځاى ونيسي، نو څرنښه 

چې ټلويزيوني)ليدنۍ( او برهتناييزې يا انټرنټي )کتنۍ( رسنۍ سل په 

سلو کې تر يوې کټه ګورۍ الندې نه راځي، نو ځکه ماو ورتاه ) کتناۍ 

وله. د کتنيو رسنيو ځانښړتيا دادډ، چاې برياد او رسنۍ( اصطالح وکار

سرحد نه لري او د سانسور خپسه يې هم په اسانۍ سرډ نه لي زنادۍ 

کوالى، نو ځکه خو هر څوک په ازاد م  خپلې ليکنې ورلېږالى او که د 

ساي  د چلوونکو خوښه وي، هغه خپروالى لي. په پتتو او دري ژباو 

په زرګونو لخصي وهبالګوناه جاوو   تراوسه په سلښونو وهبسايټونه او

لوي او نور هم په  ډهرې چټکۍ سرډ د جووهدو په حال کې دي، موږ به 

دلته يوازې تر دې دمه مشهورې پتتو او دري وهبپاڼې تاسو ته په لنډيز 

 سرډ در وپېژنو:

 دولتي کتنۍ رسنۍ: -الف

پهه اړه  دمسافر وړونکو او بار وړونکو الوتکواريانا افغان هوايي رشکت: -0

 معلومات په کې ترالسهه کهوالى اوههم افغانسهتان تهه دسهفرټکټونه پهه کهې

 رانيوالی شئ 

د هالنډاو اروپايي مېشهتو افغانهانو لپهاره دټکه   اريانا ټک  پلورنځى: -1

 کې رانيوالی شئ  پلورنځي پاڼه ده، چې انالين ټکټونه په

په اسرتليا کې د افغانستان سفارت وېبپاڼه  :افغان سفارت په اسرتليا کې -3

 ده 

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=48&URL=http://www.afghanembassy.net/n_news.html
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افغانستان د بدين روزنې )سپورټ(،  دا وېبپاڼه د :د املپيک ميل کمېټه -4

 معلومات خپروي  د ميل لوبغاړو او ميل ټيمونو په اړه

بهرنيهو چهارو وزارت رسهمي پاڼهه  د افغانستان د :چارو وزارت د بهرنيو -0

 دي  ده،چې د همدې وزارت او سفارتونو معلومات په کې ځای شوي

اوالعايت مرکز وېبپاڼهه ده،چهې دهمدې وزارت د :د بياودانولو وزارت -1

  معلومات خپروي په هېواد کي د بيا ودانولو اړوندو پروژو په اړه

ېبپاڼهه دا د افغانستان دسوداګرۍ وزارت رسمي و  :د سوداګرۍ وزارت -0

 خپرېږي  ده، چې د همدې وزارت اړوند مواد په کې

دا د کرنهې وزارت رسهمي وېبپاڼهه ده، چهې د همهدې  :د کرنې وزارت -0

  خپروي انګلييس ژبو وزارت په اړه معلومات په دري او

پراختيا وزارت رسهمي وېبپاڼهه ده،  د کليو او :د کليواو پراختيا وزارت -0

 خپروي  چې د همدې وزارت د فعاليتونو په اړه معلومات

پاڼهه ده، چهې پهه درېهو ژبهو  د ماليې وزارت رسهمي :د ماليې وزارت -01

)پښههتو،دري او انګرېههزي( معلومههات خپههروي، د )ثههروت( مجلههه هههم دلتههه 

 شئ  ليدالى

رسههمي وېبپاڼههه ده، چههې  دادمخههابراتو وزارت :د مخههابراتو وزارت -00

 دهمدې وزارت په اړه معلومات اوههم دهمهدې وزارت ځينهې خربتيهاوي

 خپروي 

دهمدې وزارت وېبپاڼهه ده، پهه درېهو ژبهو)  :داوالعاتو کلتور وزارت -01

  د نوموړي وزارت په اړه معلومات خپروي) پښتو ، دري او انګلیيس

وزارت رسمي وېبپاڼه ده، چهې  د افغانستان د عدلیې:دعدليې وزارت -03

په درېو ژبهو )پښهتو، دري، انګرېهزي( د همهدې وزارت د فعهاليتونو پهه اړه 

 معلومات خپروي 

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=32&URL=http://www.nocafghanistan.com/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=61&URL=http://www.afghanistan-mfa.net/index.html
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=29&URL=http://www.ands.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=30&URL=http://www.commerce.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=28&URL=http://www.agriculture.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=31&URL=http://www.mrrd.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=34&URL=http://www.mof.gov.af
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=27&URL=http://www.moc.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=96&URL=http://www.moic.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=79&URL=http://www.moj.gov.af/
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دافغانستان د کهانو او  هنایعووزارت انټرنه   :دکانو او  نايعو وزارت -04

  پاڼه ده، چې د همدي وزارت د کارونو په اړه معلومات خپروي 

لوړو زده کهړو د وزارت رسهمي  د افغانستان د :وړو زده کړووزارتدل -00

 خپروي  وېبپاڼه ده، چې د همدې وزارت په اړه معلومات

تان کې د نشه يي توکو او افغانس په :دمخدره موادو دکنټرول وزارت -01

  مخدره موادو د کنټرول وزارت معلومايت وېبپاڼه ده

چې دجمهور ریس رسمي پاڼه ده،  د افغانستان :دولسمرش رسمي پاڼه -00

 خپرېږي  د ولسمرش د دفرت او مرشتابه دکتنو په اړه معلومات په کې

ټلویزیهون خپرونهې، کنهدهار  دنومهوړي - کندهار راډيهو ټلويزيهون -00

 موندالی شئ  پاڼه او نور په زړه پورې مواد په کېراډیو ،ولوع افغان ورځ

 

 خپلواکې کتنۍ رسنۍ: -ب
ل کال تاسيس شوى، پهه 0303د جمشيد شف  په مسوليت پر  -اريا ن  -0

دري ژبه پر خربونو رسبېره د بېالبېلو سياح، ټولنيزو او کلتوري مسايلو پهه 

 باب ليکنې خپروي 

تجاريت پاڼه ده، چې د همدې رشکت  دارکوزیا افغان اعالناتو - اراکوزيا -1

 خپروي  په اړه او هم دارکوزیا مشوريت ګروپ معلومات

د عزيز جرئت په مسوليت په دري ژبه خپرېږي، چهې مختلهف  اريايي: -3

 ، ټولنيز او نور مطالب لري سياح

په افغانستان کي د والبانو تحريک دفرهنګي چارودکمیسيون  االمارت:  -4

 رېږي خپ پاڼه ده، چې سیاح او جګړیزې پېښې، لیکني او شننې په کې

د نجيهب روشهن پهه مسههوليت پهه دري ژبهه ډول ډول مطالههب  ازادي: -0

 خپروي 

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=107&URL=http://www.mom.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=82&URL=http://www.mohe.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=46&URL=http://www.mcn.gov.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=26&URL=http://www.president.gov.af/default.mspx
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=106&URL=http://www.kandahartv.com
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=110&URL=http://www.arakozia.com/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=110&URL=http://www.arakozia.com/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=99&URL=http://www.shahamat.org
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=99&URL=http://www.shahamat.org
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 د ويس نارص په مسوليت، په دري ژبه خپرونې کوي  ازمون ميل: -1

ارواښاد استاد ګل پاچا الفت پاڼهه  د سرت ليکوال - تاستادګل پاچا الف -0

 لیکنې خپروي  ده، چې د استاد د ژوندلیک ترڅنګ د هغه یو شمېر اديب

اوتههاريخي پاڼههه ده، چههې د  دا يههوه خپلواکههه اديب،کلتههوري -10اسههد -0

 خپروي  افغانستان او سيمي په اړه خربونه، مقالې اونور مطالب

 حميدهللا عبيدي په مسوليت خپرېږي، چهې د ديپلوم انجنري اساميي: -0

خربي، معلومايت، کلتوري او سياح مطالب خپروي  اکرثه ليکنې يهې پهه 

 دري ژبه دي 

چههې د  وېبپاڼههه ده، د افغههان اديب بهريځههانګړې  افغههان اديب بهههري:  -01

اديب بهري د غونډواو فعاليتونو په اړه معلومات او همدارنګهه اديب   نوموړي

 ليکنې خپروي   او فرهنګي

پاڼههه ده، چههې درشکههت  دهمههدې مخههابرايت رشکههت :افغههان بېسههيم -00

 معلومات او هم د همدې رشکت مخهابرايت سهامان االت پهه کهې تهر السهه

 کوالی شئ 

لههه جرمنههي هېههواد څخههه پههه پښههتو ، دري او  افغههان جههرمن اناليههن: -01

 ژبو خپرېدونىك وېبپاڼه ده   جرمني 

ې پاڼه ده، خپرېدونکي اخبار افغان رسال په کاناډا کې د - افغان رساله -03

 لوستالی شئ  چې د نوموړي اخبار مطالب او نور مواد په کې

كابل مېشتو او پېښور مېشهتو افغهان ليكوالهو لهه   افغان فرهنګي يون:  -04

   ده  وېبپاڼه زړه پورې اديب، کلتوري  خوا خپرېدونكې په

ټهولنې  ودې  پهه جرمنهي کهې د افغانسهتان د کلتهوري  افغان کلتور: -00

ده، چې د همدې ټولنې د فعاليتونو او نورو کلتوري مسهايلو پهه اړه وېبپاڼه 

 معلومات خپروي 

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=100&URL=http://lekwal.com/ulfat/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=37&URL=http://www.afghanwireless.com/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=10&URL=http://afghanpost.com/
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د جههان محمههد پههه مسههوليت پههه پښههتو، دري او   افغههان لينګههويجز: -01

 انګرېزي ژبو خپرونې کوي 

ټولنپال ولسواک گوند ځانګړې خپرنيهزه وېبپاڼهه   د افغان افغان ملت: -00

 ار او مبارزو په باب معلومات لري ده، چې د دغه ګوند د تاريخچې ، ک

وېبپاڼه ده، چهې پهر نهورو پهه زړه  کلتوري او تاريخي يوه افغان ن : -00

معلوماتورسبېره د پښتنود تاريخي او فرهنګي نومياليو څېرو دپېژندنې  پورو

 شتمنه ده     برخه يې هم

 كانديد اكاډميسني اسهتاد محمهد انهور نوميهايل د ارواښاد افغانستان:  -00

 وېبپاڼه ده   ته ځانگړې شوې او اثارو  ليكنو فرهنگي ژوند ،

د همههت هللا امههني زي وېبپاڼههه ده، چههې بېالبېههل مسههايل امههني زى:  -11

 خپروي 

د برېښههنايي کتههابتون او پههه نههوې او اسههانه بڼههه د پښههتو  برېښههنا:  -10

 جوړولو او لوستلو لپاره الرښوونې، مينوالو ته وړاندي کوي  کتابونو

ده، دورځنيهو  يهوه غنهي او پهه زړه پهورې وېبپاڼهه  په پښتو ژبه بېنوا:  -11

 په خپرولو، د لوستونکو تنده ماتوي  کلتوري موضوعاتو خربونواو

استاد محمد دي  پرسيل ته ځانګړې شوې وېبپاڼهه ده، چهې  پرسىل: -13

 الۍ او اثارو په اړه معلومات خپروي د نوموړي د ژوند، ليكو 

مسول مدير يې عظيم بابک دى، په دري ژبهه بېالبېهل مطالهب  پندار: -14

 خپروي 

اري پهه نامهه یهوه شهينو  د ارواښهاد پوهانددوسهت - پوهانهد دوسهت -10

 خپروي  تخنیکي معلومايت پاڼه ده، چې دکمپیوټر په اړه معلومات

د پيام مجاهد اخبار وېبپاڼهه ده، چهې د نومهوړي اخبهار پيام مجاهد: -11

 ليکنې او نور مختلف سياح مطالب په کې راځي 

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=70&URL=http://www.pohandost.com
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د ا ل پېروز په مسوليت خپرېهږي، پهه دري ژبهه ټهولنيز،  پيام وون: -10

 ور مطالب خپروي سياح او ن

داپاڼه تر اوسه پورې پر پښتنو له راغلهو سهرتو غمیهزو څخهه د   -پښتانه -10

خلکو د خربولو په موخه د ههرې موضهوع لپهاره، تهر یهوه وختهه ځهانګړې 

  کېږي 

اسالمي پاڼه ده، چې په خپهل  دا د )نفیس علمي ټولنې( – پښتو اسالم -10

  معلومات خپروي واررسه په پښتو ژبه داسالم دمبارک دین په اړه

ارسار احمهد   كمپيوټر پوه  نومي د ښاغيل  اف پښتو س پښتو ساف :  -31

له خوا جوړ   چې د نوموړي ښكلې وېبپاڼه ده، كر زي له خواخپرېدونكې

 شو    لپاره راكښته كوالى  دګټې  شوي پښتو پوستكايل هم ترې

پاڼهه ده، چهې د اسهالم تبليغهي  دا يوه اسالمي او نيمهه تجهاريت :پښتو -30

 کسټونه په کې اورېدالی شئ او هم يې رانيوالی شئ 

ده،  زړه پههورې وېبپاڼههه د پښههتنو ټههولنيز ولسههيز گونههد پههه  پښههتونخوا: -31

 ندالی يش ليکنې مو   سياح، ټولنيزې او کلتوري په کې   مينه وال  چې

پاڼه ده،چې په انګلييسه ژبهه د  دا یوه خپلواکه اديب  -پښتوټکی نې  -33

 رسوي  پښتو اوپښتنو په اړه معلومات، تر بهرمېشت ځوان کهول پورې

ورځنيو خربونو تر څنګ بېالبېلهې  دا يوه كلتوري پاڼه ده،چې د -تاند -34

 اديب اوهرني ليكنې او نور مواد خپروي 

 د دکتور محمدسامل سپارتک په مسهوليت خپرېهږي او پهه دري ترقي: -30

 ژبه بېالبېل مطالب خپروي 

خپلواكهه ، نها پيېلهې ، فرهنگهي،  لهه مسهكوه خپرېهدونكې - تل افغان -31

 خربونه خپروي  ټولنيزه وېبپاڼه ده، چې کلتوري توکي او

 د وارق پيکار په مسوليت، په دري ژبه خپرونې کوي  بيدار:جوانان  -30

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=111&URL=http://pashtana.net/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=98&URL=http://nafees.benawa.com/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=24&URL=http://www.pashto.net/index.htm
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=108&URL=http://www.pukhto.net/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=92&URL=http://www.taand.com
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=22&URL=http://talafghan.com
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په دري ژبه پر خربونو رسبېره سهياح، کلتهوري، ټهولنيز او  -جاوېدان-30

 تاريخي مطالب هم خپروي 

چهې پهه پښهتو  دا هم يوه ناپيېلې هرني او کلتوري وېبپاڼه ده، خيرب: -30

 اوانګرېزي ژبو خپرونې لري  

په مسهوليت پهه دري ژبهه، سهياح، کلتهوري او  د ضيا رهني -خاوران-41

 ټولنيز مطالب خپروي 

اديب او معلومايت وېبپاڼهه ده، چهې د   يوه خپلواکه د افغانانو ټاټوىب: -40

 افغانستان او افغانانو په باب معلومات خپروي 

هغهه کتابونهه  پهه دې وېبپاڼهه کهې د افغانسهتان :د افغانستان کتابتون -41

ځای پر ځای شوي، چې د امري عبدالرحمن خان په داراالسهلطنت مطبعهه 

  چاپ شوي دي کې

 داسهههتانونو لهههه کابلهههه خپرېهههدونکې  انټرنههه  پهههرمخد  داسهههتانونه: -43

اثار را ژبهاړي او ههم د  چې له ګڼو ژبو پښتو ته داستاين ده، وېبپاڼه مجلې 

 مواد مينه والو ته وړاندې کوي   کيسې اړوند

مياشتنۍ جريدې وېبپاڼهه   نومې  د )دعوت( ناروې څخه له   دعوت:  -44

او  د انټرنېهه  پههر مههخ هههم پههه زړه پههورې سههياح، ټههولنيزې  ده، چههې 

 ليكنې خپروي   کلتوري 

ض نجيمي په مسوليت په دري ژبه د بېالبېلو مسهايلو پهه د فيا ديدگاه: -40

 اړه نرشات لري 

د فريههد فرخههزاد پهه مسههوليت پههه دري ژبههه ډول ډول  راه روشهنايي: -41

 مطالب خپروي 

ارواښاد اکاډميسني استاد عبدالشکور رشهاد تهه ځهانگړې شهوې  رشاد: -40

ړه ليكنههې وېبپاڼههه ده، چههې د نومههوړي ارواښههاد اسههتاد اثههاراو د هغههه پههه ا

 خپروي  

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=21&URL=http://dlib.nyu.edu/divlib/bobst/adl
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د نورمحمد عطازى په مسوليت خپرېږي، په دري ژبه ټهولنيز او  روزنه: -40

 نور مطالب خپروي 

يهوال رشکهت نړ داپه افغانستان کې د ټلېفهون د دويهم :روشن رشکت -40

 پاڼههه ده،چههې درشکههت ګرځنههده ټلېفونواوسههيم کههارتونو پههه اړه معلومههات

 خپروي 

يو مديره هئيت لري او ډول ډول ټهولنيز، سهياح او اديب  روشنايى: -01

 مسايل خپروي 

 د انجنري سيد مهران په مسوليت په دري ژبه نرشات کوي  روشنک: -00

د   ده، چهې شهوې وېبپاڼهه ډاكرتانهو لهه خهوا جهوړه  دافغهان -روغتيا -01

   ژبه خپروي  په پښتو ، ليكنې او څېړنې  معلومات  هكله تازه روغتيا په

ارواښهههاد كانديهههد اكاډميسهههني اسهههتاد محمهههد  هههدي   روههههي: -03

پښتو وېبپاڼه ده، چې اديب كلتوري،سهياح او ټهولنيزې  منسوبه  ته  روهي

 ليكنې خپروي  

ژبهو   دري پښهتو او  ده، پهه بپاڼههوې  يهوه کلتهوري رښتيني افغانهان: -04

د نومياليو څېهرو د پېژنهدنې   د تاالر او د افغانستان خربو اترو  خپرېږي، د

 په زړه پورې ده    برخه يې خورا

لههه خههوا يههوه شخيصهه  اکمههل سههاپي   د ښههاغيل زمههو  افغانسههتان: -00

 چې ډېر په زړه پورې معلومات لري   ده، وېبپاڼه 

ياوش په مسوليت په دري ژبه د بېالبېلو مسايلو په د فريد س زنده گي: -01

 اړه نرشات کوي 

د هېههواد نههامتو ليكههوال او ژبپوهانههد، د كابههل  زيههار ټکههى نهه :  -00

ښاغيل پوهانددوكتور مجاور احمد زيهار وېبسهاي   پخواين استاد پوهتنون

 په كې خپرېږي    د نوموړي استاد ليكنې، څېړنې او شعرونه  دى، چې

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=38&URL=http://www.roshan.af/
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د کبههري شههاغاح پههه مسههوليت خپرېههږي او بېالبېههل مطالههب  ژواک: -00

 خپروي 

پهه  يوه خپلواکه کلتوري او ټولنيزه وېبپاڼهه ده، چهې سباوون انالين: -00

 پښتو او انګريزي ژبو خپرونې لري 

د سياح، اديب، علمي او هرني افکارو او نظريهو د خپرولهو  سپرغۍ: -11

 خپلواکه او ناپيېلې وېبپاڼه ده 

 د واحد فييض وېبپاڼه ده، چې په دري ژبه نرشات کوي  ده دم:سپې-10

د پښتنو د ټولنيز ولسوليز گوند د پخواين مرش، ارواښاد ډاكرت ستورى:  -11

د  كبههري د انههد و ژونههد پههه اړه بشههپړ او پههه زړه پههورې وېبسههاي  دى، چههې

 نوموړي د سياح ژوند، ليکوالۍ او اثارو په اړه معلومات خپروي   

د هالنههډ مېشههتې سههالم فرهنګههي ټههولنې  م فرهنګههي ټولنههه:سههال  -13

د تاريخ،کلتور او لرغونپوهنې په بهاب څېړنيهزې  هېواد د  چې ده، وېبپاڼه 

 ليکنې خپروي 

يههوه هههرني پښههتو وېبپاڼههه ده، چههې د پښههتو موسههيقۍ او  سمسههور: -14

    خپروي  کولو تر څنګ، ځينې اديب مواد هم  هرن د وړاندې افغاين

مشوريت ګروپ لهه خهوا خپرېهدونکې  دارکوزیا افغان - سورغر اوونيزه -10

   خپرېږي اوونیزه ده، چې په کندهار کې په لوړ کیفیت او تیراژ

علومههو اكههاډمۍ دسههيمه ييههزو  د افغانسههتان د سههيمه ييههز مطالعههات:-11

فعهاليتونو او د سهيمې د   د  مركهز  مطالعاتو د مركز وېبپاڼه ده، چهې د دغهه

 په کې خپرېږي    معلومات حاالتو په باب 

د فضل الرحيم رحيم په مسوليت، په دري ژبه بېالبېهل مطالهب  شاخه:-10

 په کې خپرېږي 

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=109&URL=http://www.surgar.net/


  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01011 
 

تر ټولهو لهومړۍ او   نكريمد قرآ   د افغانستان لپاره شبکه غروة الوثقى: -10

هر راز معلومهات او نهورې   په اړه  انرتنټي شبكه ده، چې د قرآنكريم  سرته

 اسالمي ليكنې خپروي   

د هېههواد د  ونزونههو تههه ځههانگړې شههوې وېبپاڼههه ده، چههې ونزونههه:-10

 ونز ليكونيك ښاغيل محمود نظري له خوا خپرېږي  غښتيل

پوهانهد عالمهه عبهدالحى  دا د ارواښهاد لهوى اسهتاد - عالمهه حبيبهي -01

 .خپرېږي حبيبي وېبپاڼه ده، چې د عالمه استاد اثار په کې

د جليل پرشور په مسوليت خپرېږي او بېالبېهل سهياح  فرياد ازادي:-00

 و ټولنيز مطالب خپروي ا

 د ايرشداس وېبپاڼه ده، چې ډول ډول مطالب خپروي  کابل ناته:-01

د انجنري عبدهللا امل په مسوليت په دري ژبه سياح، ټهولنيز  گفتامن: -03

 او نور مسايل خپروي 

ده، چهې د  نكې په زړه پورې وېبپاڼهخپرېدو   هالنډ څخه له   لر او بر: -04

ويهډيويي   پېښو په هكله ، خربونه،انځورونه او  د ورځنيو لر او بر افغانستان

 خپروي    كلپونه

ه ازاده او خپلواکه وېبپاڼه ده، چهې د افغانسهتان او یو  -لوی افغانستان -00

 وړاندې کوي  په رس کې دلوی افغانستان بېالبېل مسايل په پښتو ژبه

زیارجوړه شوې ځانګړې پاڼهه دلیکوالو لپاره دخالدهادي په  - ليکوال-01

 خپروي  ده، چې دافغان لیکوالو په اړه مواد او معلومات

 اړه د اثهههههارو پهههههه د افغهههههان ليكوالهههههواود هغهههههوى ليکهههههوال:-00

 ځانګړې شوې وېبپاڼه ده  ته د معلوماتو خپراوي

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=95&URL=http://www.alamahabibi.com
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=112&URL=http://www.loyafghanistan.com
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=7&URL=http://www.lekwal.com/
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وېبپاڼههه ده، چههې نومههوړی رشکههت پههه   د لېههوال رشکههت لېههوال نهه :-00

انټرنهه  اسههانتياوې او کمپيههوټر اړونههد  د پښتوپوسههتکايل،  بيههه  ارزانههه

 مينه والوته وړاندې کوي   سامانونه

پښتو موسيقۍ تهه   يوه خپلواکه اديب او هرني وېبپاڼه ده، چې مسافر: -00

 هم په کې ډېرځای ورکړشوی دی  

په انټرنې  کې د افغاين موسيقۍ او ههرن تهر ټولهه شهتمنه پاڼهه  مستانه:-01

 مينه والو ته موسيقي وړاندې کوي   چې په وړيا توګه خپلو ده،

وېبپاڼه ده، چې په پښتو ژبه  دا يوه تخنيکي او معلومايت :مرشق ساف -00

  پرويخ د کمپيوټر او انټر نې  په اړه معلومايت مواد

د ماللۍ جويا د مالتهړ کمېټهې پهه مسهوليت، سهياح او  ماللۍ جويا:-01

 ټولنيز مسايل خپروي  اکرثه ليکنې يې په دري ژبه دي 

د انجنري عبدالقيوم مريزاده پهه مسهوليت، پهه دري ژبهه خپرونهې  مهر:-03

 کوي 

د پوهنهدوى دوکتهور بسهم هللا شهيوامل پهه  نهضت اينده افغانسهتان:-04

 په دري ژبه بېالبېل مسايل خپروي مسوليت، 

 د دوکتور عبدالستار سريت ځانګړې وېبپاڼه ده  نوراالنوار:-00

د فاروق فردا په مسهوليت خپرېهږي، پهه دري او پښهتو ژبهو  نويد فردا:-01

نرشههات کههوي او ډول ډول خههربي، سههياح، ټههولنيز او کلتههوري مطالههب 

 خپروي 

دا يو خپلواکه وېبپاڼه ده، د پښهتو موسهيقۍ او ههرن  - هېواد افغانستان00-

 خپروي  تر څنګ نور کلتوري مواد هم

له خهوا يهوه شخيصه اديب، کلتهوري   هېواد شېرزاد  د ښاغيل هېواد: -00

 په اړه ليکنې په کې خپرېږي   او کلتور  چې د پښتو ادب وېبپاڼه ده،

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=23&URL=http://www.mashriqsoft.net/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=13&URL=http://www.hewad.com/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=13&URL=http://www.hewad.com/
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شوې پاڼهه  د ښځو لپاره ځانګړې  دافغان ولسپال ځوانانو له خوا -وربل-00

  ژبو خپرونې کوي  ده، چې په پښتواو انګلييس

د انجنري نجيب په مسوليت خپرېږي او پهه دري ژبهه نرشهات  ووندار: -01

 کوي 

تهاريخي او کلتهوري  ده، چهې دا يوه اديب او کلتوري وېبپاڼه وړانګه:-00

 مسايل په کې خپرېږي  

د بحه   وېبپاڼهه ده، چهې کلتهوري  زړه پهورې  يهوه پهه ټول افغان: -01

فورم، الکرتونيکي لوبواو تخنيکي ستونزو د حل لپاره، موادو ته هم په کې 

 شوی دی   ځای ورکړل

 د کمپيهههوټر د زده کهههړې يهههوه بډايهههه وېبپاڼهههه ده ټيهههک افغهههان: -03

  خپرېږي  غانستان له هرات ښار څخهچې داف

خربو تهر  چې د ورځنيو ده، وېبپاڼه دگوربت فرهنگي ټولنې  ګوربت: -04

 نوراديب، كلتوري مواد هم په کې خپرېږي   څنګ

د مهدي بشري په مسوليت په دري ژبه نرشات کوي، خربي  ساعت: 14 -00

 او نور مطالب خپروي 

نورې ازادې وېبپاڼې هم شهته، چهې تهر پر پورتنيو خپلواکو وېبپاڼو رسبېره 

دې دمه يې په باب معلومات زما الس ته رانغلل  دغه راز کتنهۍ رسهنۍ پهه 

تېره بيا وېبپاڼې په ډېرې چټکۍ رسه د زياتېدو پهه حهال کهې دي، چهې د 

 ټولو راټولول يې اوسمهال ماته ممکن نه و 
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 خربي اژانسونه او خربپاڼې

 

د دولتههي اژانههس ترڅنههګ يههو شههمېر نههور ازاد  پههر پورتنيههو وېبپههاڼو رسبېههره

اژانسونه هم فعاليت لري، دا اژانسونه نه يهوازې نهورو رسهنيو تهه خربونهه او 

نور خپرنيز مواد ورکوي، بلکې خپله هم ځانګړې وېبپاڼې لري، چې اکهرثه 

 يې په خپلو نومونو دي، چې دلته ورته اشاره کېږي:

م کال د یعقوب رشافهت  ۶۳۸۲ دا اژانس، چې پر -  افغان اسالمي اژانس -0

 لري  له خوا رامنځته شوى، په افغاين رسنيو کي دپام وړ رول

دافغانستان د اوالعاتو اوكلتور وزارت اړوند خربي اژانس  - اژانس باخرت -1

 دى،چې د افغانستان، سيمې او نړۍ په اړه خربونه او نور معلومات

 خپروي 

خپلههواک خههربي اژانههس دى، چههې پههه   -پههژواک خههربي اژانههس -3

پښتو،انګلييس اودري ژبو، دافغانسهتان د ورځنيوخربونوترڅنهګ دکلتهوري 

 لري  خربونوبرخه هم

 دا هم يو نوى خربي اژانس دى، چې د خربي -ققنوس خربي اژانس -4

 اژانس تر څنګ نور کلتوري فعاليتونه هم لري 

نوى جوړ شوى خربي اژانس دى، چې د هېواد  -کوکچه خربي اژانس -0

 د بېالبېلو پېښو په اړه خربونه خپروي 

له څو کلونو راهيسې فعاليت لري، د بېالبېلو  -هندوکش خربي اژانس -1

 پېښو په اړه خربونه خپروي 

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=57&URL=http://www.afghanislamicpress.com/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=91&URL=http://www.bakhtarnews.com.af/
http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=58&URL=http://www.pajhwak.com/index.asp?lng=pas
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ازاد خهربي  په هېهواد کهې يهو نهوى جهوړ شهوى -  وخت خربي اژانس -0

اژانس دی، چې له ټول افغانستان څخه په درېو ژبو)پښتو،دري، انګرېهزي( 

 خربونه خپروي 

ي اژانهس دى، چهې د په هېهواد کهې يهو نهوى خهرب  -روز خربي اژانس -0

 فيې ميالد له خوا جوړ شوى او پر خربونو رسبېره د نورو مسهايلو پهه بهاره 

 کې هم مطالب خپروي 

د يادونې وړ ده، چې د ټولو اژانسونو وېبپاڼې هم په همدې نومونو نومهول 

 شوي دي 

  

http://www.benawa.com/rasanay/links/index.php?LID=105&URL=http://www.wakht.com/
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 درېيم څپرکى

 

 له پانګيز يا متويليز پلوه د رسنيو وېش

 

سنيو رسنيو ته ګورو، نو طبعاً د هغو د تمويل کله چې د افغانستان او

د سرچينو په باب هم د سړي په ذهن کې پوښتنې راټوکېږي، له ليدنيو 

او اورهدنيو رسنيو پرته، چې هغه هم په پيل کې يو ډول مخنۍ پاانښې 

ته اوتيا لري او يو لخپ په اسانۍ سرډ نه لي کوالى، دومارډ دروناد 

په تېرډ بيا چاپي رسنۍ له چاپه بيا تر  مالي بار اوچت کړي، نورې رسنۍ

نشرډ پورې اکثرډ د زيان په زغم چلېږي. ليادنۍ او اورهادنۍ رسانۍ د 

وروستيو څو کلونو په بهير کې د خپل دوراني حرکات لاه الرې خپال 

ژوند تضمينوي، يانې دا چې د ګڼو اعالنونو د خپراوي او نورو ګټنادويو 

زياته بريدډ خپل لښتت پورډ کوي،  پروګرامونو د جووولو له الرې تر يوډ

خو چاپي رسنۍ بيا په ټولنه کې د لوستي قشر د کمي له املاه پاه دې 

دري  کې نه دي، نو ځکه د رسنيو پر مالي لښتت د خلکو لاک پيادا 

کېږي. د افغانستان اساسي قانون او د رسنيو قاانون ددې اجاازډ ناه 

ي او رسانيزو ورکوي، چې کوم ګوند، لخپ يا ډله دې د خپلو سياسا

فعاليتونو لپارډ له بهرنيو سرچينو څخه نامشروع مالي پانښاه ترالساه 

کړي، خو څرنښه چې تراوسه پورې زموږ په ټولنه کې قانون پاه بشاپړ 

ډول واکمن نه دى، نو د قانون له دې نيمښړي حاکميت او خال څخه يو 
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لمېر کورني الخاص او د رسنيو چلوونکي هڅه کوي، د ځاان لپاارډ 

ه پورته کړي او يو لمېر لرې او نږدې هېوادونو او نړيوالو سياساي او ګټ

ناسياسي، خيريه او نا خيريه موسساو څخاه مغرضاې او ناا مغرضاې 

مرستې ترالسه کړي. دلته به له پانښيز پلوډ د رسانيو پار څرنښاوالي 

 لنډې خبرې وکړو:

هغاه رسانۍ دي، چاې د دولات لاه خاوا   دولتي رسنۍ: -۶

دولت افکار ځلوي. دا رسنۍ پاه عماومي ډول د خپال تمويلېږي او د 

لښتت ډهرډ کمه برخه هم نه لي پورډ کوالى او دولت د پخاواني دود 

له مخې مجبور دى، په دې برخه کې زيان وزغمي. کله چې پاه هېاواد 

کې ازادې رسنۍ رامن ته لوې، د دولتي رسنيو انحصار هم ختم لاو، 

و لمېر يې هم څه ناڅه کم لو. د نو د ليدونکو، اورهدونکو او لوستونک

باور له پلوډ هم دولتي رسنۍ د پخواني تاريخ او دود له کبلاه پاه ښاه 

دري  کې نه دي، که څه هم د وروستيو څو کلونو په بهير کاې دولتاي 

رسنيو ته هم د ځينو بهرنيو هېوادونو له خوا پاه رسامي ډول ډهارې 

ماوعي ډول دولتاي مرستې لوي او ال هم دا لړۍ روانه دډ، خو په مج

رسنۍ اساساً د دولت له خوا تمويلېږي. د جاپان، جرمني، هندوساتان، 

د امريکا متحدډ اياالتو او ځينو نورو هېوادونو، د افغانستان د دولت له 

سراسري او واليتي ټلويزيونونو او راډيوګانو سرډ پاه لساښونو مليوناه 

وا لاه چااپي ډالرډ مرسته کړې، دغه راز د ځينو خيريه موسسو له خا

رسنيو سرډ هم مرسته لوې دډ. لويې دولتي رسنۍ  ملي ټلويزياون او 

د هغه مربوط واليتي ټلويزيونونه، همدارنښه راډيو افغانستان او واليتي 

راډيو سټيشنونه دي، په چاپي خپرونو کې هېواد، انيس، اصالح ، کابل 
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اوونادې  ټايمز، افغانستان ټايمز ورځپاڼې او د دولتاي ارګاانونو ناورې

 مرکزي او واليتي خپرونې )اونيزې، ميالتنۍ او کلنۍ( راځي.

هغاه رسانۍ دي، چاې د   تنظيمي يا ګوندي رسانۍ: -٠

بېالبېلو سياسي ډلو او ګوندونو له خوا خپرهږي، د تمويل سرچينې يې 

 هم د همدې ګوندونو مشروع او نامشروع مالي منابع دي.

کې ددې ډول رسنيو لمېر  په افغانستان کې د چاپي رسنيو په برخه

زيات دى، تنظيمي يا ګوندي رسنۍ هم د دولتي هغو په لان د فکاري 

انحصار پر ناورغۍ اخته دي، ډهر ميناه وال ناه لاري، ياوازې د خپلاو 

ګوندي ګټو او نظرونو پر محتوا راڅرخي. که څه هم ظاهراً ددې رسنيو 

ې پاه لښتت د اووندو ګوندونو له خوا ورکول کېږي، خاو څرنښاه چا

افغانستان کې اکثرډ سياسي ډلې له کورنيو مالي سارچينو څخاه ناه 

خړوبېږي او يا خپل کورني امکانات ورته پورډ نه دي، نو دوى له ځيناو 

هغو بهرنيو سرچينو څخه، چې دوى ورځنې په سياسي برخه کې الهام 

اخلي، ددې رسنيو لپارډ هم پيسې ترالسه کوي، خو لکه څنښه چې په 

کې دا ډلې ټپلې خپل بهرني رواباط ردوي، دغساې پاه  سياسي برخه

رسنيزډ برخه کې هم دوى دهته تيارې  نه دي، چې خلکاو تاه رښاتيا 

ووايي. په افغانستان کې د داسې يو قوي او قانوني حکومت تر رامن ته 

کېدو پورې، چې دولت د هېواد پر ټول جووښت بشپړ حاکميت ولري او 

ډ تېرې کړي، دا ډول ستونزې باه وي او ټولې بهرنۍ مرستې له يوډ فلتر

د بهرنيو په مرسته د جووو لويو ګوندونو رسنۍ به همدا ډول فعاليات 

کوي. يو لمېر سياسي ډلې او ګوندونه او س خپلې خپلې رسنۍ لاري، 

 د بېلښې په توګه:
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اقتدار ملي، پيام مجاهد، محاذ، مجاهد جريدې، تمادن، فاردا، ناور، 

کبير، افغان ملت جريدې او ناورې رسانۍ د ټلويزيونونه، ملي جبهه، ت

 ګوندي يا تنظيمي رسنيو له جملې څخه دي.

جمهوري غږ، همبستښي غږ، نويد فردا، پيام ملاي، ياووالش، مايالد 

وحدت، راډ ازادى، ارمان مردم، نخبه او ځينې نورې هم، دا ډول رسنۍ 

 دي.

هغه رسنۍ دي، چې په رښتيا هام د فکار او   ازادې رسنۍ: -۹

ي امکاناتو له مخې ازادې وي. دا ډول رسنۍ د خپل دوراني حرکات مال

له مخې خپل لښتت پورډ کوي او په دې ډول خپل ژوند غ وي، خو په 

افغانستان کې ددې ډول رسنيو پاه تېارډ بياا د ازادو چااپي رسانيو 

ستونزډ دادډ، چې تر ډهرډ وخته دوام نه کوي، اکثرډ لاه ځناډ او خناډ 

له د مالي سرچينو د وچېدو لاه املاه پار ټپاه سرډ مخامخېږي، کله ک

ودرهږي، کله د مسئولو چلوونکو د وظيفې د بدلون، کله د چلوونکاو د 

زياتې ستړيا او کله هم د خپلمن ي اختالفاتو له امله له من ه ځي. پاه 

افغانستان کې د اوسنيو ازادو رسنيو بهير که څه هم له ځناډ و خناډ 

دولتاي او تنظيماي رسانيو سارډ د  سرډ مل دى او اوسمهال له ځينو

صحافت او مالي امکاناتو له پلوډ رقابت ناه لاي کاوالى، خاوپر ازادو 

رسنيو د باور تله ورو ورو درنېږي، د ازادو رسنيو د ودې بهيار طبيعاي 

دى، خو د تنظيمي هغو تصنعي  هر کله چې د قانون حاکميت رامن ته 

پانښه رڼه لي، نو هغاه لي او د ټولو الخاصو، سياسي ډلو او ګوندونو 

وخت کېدى لي ډهرې ګوندي خپرونې ياا رسانۍ لاه ساتونزو سارډ 

مخامخ لي. دا به هغه حالت وي، چې د ازادو رسانيو د نورماالې ودې 
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لپارډ ښه زمينه برابرډ لي، خو په تېر څو کلن بهير کې هم دولتي، هام 

 ګوندي او هم ازادو رسنيو بهرنۍ مالي مرستې ترالسه کړي دي:

کال پورې له خپلواکو رسنيو سارډ د متحادډ اياالتونو د  ٠١١۱تر )) 

مليوناه  ۹١نړيوالې پرمختيايي ادارې او اروپاايي کميسايون مرساته 

مليوناه امريکاايي ډالارډ ياې د  ۶٥امريکايي ډالرډ وډ، چې لااوخوا 

 ولسمشرۍ ټاکنو پورې په اووند فعاليتونو باندې لښېدلې وو.

 ۹واکو رسنيو سرډ مرساته خواولاا م کال کې له خپل خپل٠١١۱په 

م کال کې دغاه ډول ٠١١٣مليونه امريکايي ډالرو ته راکتته لوډ او په 

م کال کې له رسنيو سرډ د اروپايي کميسايون ٠١١۹بودجه نه لته. په 

مليونو ياورو او پاه  ٠١۶کال کې  ٠١١۱مليونه يورو وډ، چې په  ٥مرسته 

دلته به د ځيناو ازادو  (1)((.يورو ته راکتته لوډ ۹١١١١١م کال کې ٠١١٣

 رسنيو نومونه واخلو:

لمشاد، سبا، لمر، افغان، طلوع، امروز ازاد ټلويزيونونه دي، سرډ لاه  

دې چې دا ټلويزيونونه ازاد دي، خو له فکري پلوډ يې اکثرو ال تراوساه 

خپل ناپېيلتوب پورډ نه دى جوت کړى. د ازادو ټلويزيونو په ناوم ناور 

 لته، خو اکثرډ يې تنظيمي لېوالتيا لري.ټلويزيونونه هم 

اکثرډ هغه راډيوګانې چې د انټرنيوز په مرسته جووې لاوي، او س د 

مشخصو افرادو له خوا پر کار مصروفې دي. ټوليز لامېر ياې تار اوياا 

سټېشنونو هم اووي. اکثرډ يې په بېالبېلو واليتوناو او ولساواليو کاې 

 فعاليت کوي.
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اونيزډ، ائينه زن، هشت صبح، چراغ، عصر  ويسا، ارادډ ورځپاڼې، ګنج

جمهوريت او ځينې نورې د ازادو رسنيو لاه جملاې څخاه دي. ازادې  

چاپي خپرونې په سوونو دي، خو په دې کې داسې چاپي رسانۍ چاې 

 ناپېيلتوب يې ډهر څرګند وي ډهرې زياتې نه دي.

يو لمېر داسې چاپي رسنۍ هام لاته،   انجيويزې رسنۍ: -١

انجيوګانو يا نادولتي موسسو لاه خاوا تماويلېږي او د چې د مشخصو 

هغوى د فکر، نظر او فعاليتونو ښکارندويي کوي. که څاه هام ځيناې 

انجيوګانې له ځينو دولتي، تنظيمي او ازادو رسانيو سارډ هام ماالي 

مرستې کوي او تر يوډ بريدډ پرې د خپلو هدفونو ځيناې قيدوناه هام 

سانۍ لاري. ددې رسانيو مني، خو ددې ترڅنګ خپله هام چااپي ر

صحافت د ازادو، تنظيمي او دولتي چاپي رسنيو په پرتله په لاووډ بياه 

پرهوزي، ددې يو علت دادى، چې دا رسنۍ د چااپ او خپاراوي لپاارډ 

پراخې سرچينې لري. ددې ډول رسنيو عمر هم ډهر دوام نه کوي، عمر 

لاري،  يې د خپروونکو موسسو له عمر او فعاليت سرډ مستقيماً ارتباط

که دا موسسې ژوندۍ او فعالې وي، نو دا رسنۍ هم کېدى لي فعاالې 

وي، کله کله د رسنيو پانښه زياته او کله کمه لي، دا حالت هام د دوى 

د چاپي رسنيو پر ژوند متناسب تاثير لري. له فکري پلوډ دا رسانۍ پار 

سياسي چارو ډهرې مصروفې نه دي، کله کله د ښ و د حقوقو او ناورو 

مسايلو په باب تبليغاتي هڅې کوي، خو اکثارډ خپروناې ياې د  مدني

خپلو صنفي او مسلکي فعاليتونو په باب دي. دغه څاو چااپي رسانۍ 

 دلته د بېلښې په توګه راووو:
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پيوستون، ډالۍ، کليد، صبا، همکاري، حقوق ماردم، جامعاه مادني، 

 دموکراسي، مرسل او ځينې نورې.

د تېرو دهرلو  ې رسنۍ: د ازادو رسنيو په نوم نا ازاد -٥

کلونو پر مهال په افغانستان کې له ځينو نوموناو او اصاطالحاتو سارډ 

عجيبه لوبه لوې  نومونه باه ياو ډول وي، عملوناه باه بال ډول. تار 

ل کال وروسته په افغانستان کې د خلکو، مزدوراناو، کاارګرانو، ۶۹٥٣

پالناه او  کارګرې طبقې، د خلکو حکومت، د وطن ابادي، انقالب، هېواد

داسې نور لعارونه له يوې خوا ګرم وو، خو دا چې ددې لعارونو پلويانو 

څومرډ خپل لعارونه عملي کړل او څومرډ خپلو لعارونو ته ژمن پااتې 

لول، هغه ټولو خلکو په خپلو سترګو وليدل. هغه بل لاوري تاه بياا د 

هرې ډلې ټپلې او تنظيم له نامه سارډ ضارور ))اساالمي(( روساتاوى  

ملښرى کېدډ  له ))اسالمي(( لف  پرتاه د ياوډ حرکات پيلاول هلتاه 

نالوني وو، دا چې هغه ډلې څومرډ اسالم ته متعهدې وې او بيا ياې د 

خپلې واکمنۍ پر مهال په کابل او نورو سيمو کې څه وکړل، هغاه هام 

ټولو خلکو وليدل. د طالبانو نظام خو خپل بېل خصوصايات درلاودل  

ېرډ بيا تصويري رسنيو سرډ نه پخال کېدونکش واټن هغوى له رسنيو په ت

درلود، کله چې د طالبانو نظام ختم لو، ګڼو ډلو ټپلو خپل ))اسالمي(( 

روستاوي لرې کړل او د هغو پرځاى يې ))ملي(( اصاطالح وکارولاه، دا 

چې دا ډلې ټپلې څومرډ ملي دي، دا او س خلکو ته ښې معلاومېږي. د 

اسې اصطالح، چې تر نورو جالباه وډ او د رسنيو په برخه کې هم يوډ د
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ورځې ماود و، وکارهدلاه ))ازادډ، مساتقله، خپلواکاه، غيار وابساته، 

ناپيېلې...(( څرنښه چې په افغانستان کې دا وخت نوې ))ديموکراسي(( 

راټوکېدلې وډ او د رسنيو قانون هم نوى جوو لاوى و، ناو هار چاا  د 

استعداد او خپلاې خوښاې  ))ازاد(( له کلمې څخه د خپل تعبير، خپل

مطاب  معقوله او نا معقوله ګټه پورته کوالى لوډ. ياو لامېر سياساي 

الخاصو، چې دا مهال خپل ګوندونه يا پخوانۍ ډلې ټپلې وليدل، نو په 

دې لټه کې لول، چې د ازادو رسنيو له الرې په ))ازاد سياسي باازار(( 

ي رسنۍ هام کې ځان مطرح کړي. په همدې خاطر يو لمېر داسې چاپ

رامن ته لوي، چې ظاهراً د ازادو رسنيو په نوم خپرهږي، خو واقعيات 

 کې خپل سياسي، قومي، ژبني او سيمه ييز ليدلوري لري.

دوى تر ډهرډ حدډ کوښښ کوي، چې جنجاليز مسايل په ياو اوخياز 

ډول مطرح کړي او په دې ډول ځان د لهرت پړاو ته ورساوي. دا ډول 

بېالبېلو لخصيتونو پر ضد تبليغات کوي، خاو  رسنۍ اکثرډ د هېواد د

اسالمي جمعيت تنظيم او د هغو  په لان نورې ډلاې، چاې د جښاړو د 

اصلي لوبغاوو په توګه مطرح وو او همدارنښه د هغوى د لوو پووو غړو په 

باب ځکه څه نه وايي، چې له هغوى سرډ فکري لېوالتيا او ارتباط لري، 

 دا ډول خپرونو نومونه واخلو:د بېلښې په توګه به د يو څو 

ملي ارمان، پيمان ورځپاڼې، اګاډ، کابل اونيزې، نور، نورين ټلويزيونونه 

او داسې نورې رسنۍ. دا رسنۍ که څه هام پاه ناورو مساايلو کاې د 

خپراوي ازاد ال س لري، خو کله چې خبرډ د اسالمي جمعيات او نظاار 
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لونو په باب د ليکناو او لورا په باب رالي او بيا د هغو د تېرو ناووډ عم

ويناوو خپراوي ته، نو بيا دوى په اسانه زوډ نه ښه کاوي، چاې دا ډول 

ليکنې او ويناوې خپرې کړي. د دوى د خپروناو ليادلورى لاه وراياه 

 معلومېږي.

لاه ناږدې لالو کلوناو   د افغانستان لپارډ نړيوالې رسنۍ: -۱

رونې لري، خو د راهيسې يو لمېر نړيوالې رسنۍ د افغانستان لپارډ خپ

دې وروستيو څو کلونو په بهير کاې دا خپروناې ناورې هام زيااتې او 

ځانښړې لوې دي ، په دې کې راډيويي او ټلويزيوني خپرونې په تېارډ 

بيا راډيويي هغه زياتې دي. ددې خپرونو او رسنيو ټول لښتت د همغه 

مربوطه هېواد له خوا ورکول کېږي. طبيعي خبارډ دډ، چاې دا رسانۍ 

ازې د افغانانو د اذهانو د خبرتيا او روښانتيا لپاارډ کاار ناه کاوي، د يو

پردې تر لا خپل هدفونه هم لري، خو په هر ترتيب زموږ د ټاولنې پاه 

خبرتيايي بهير کې يې کارندډ ونډډ اخيستې دډ. دلته به ددې رسنيو د 

 ځينو لنډډ يادونه وکړو:

( ساعته په ۶٠ځ کې )د افغانستان لپارډ په لپه او ور  ازادي راډيو:

پتتو او دري ژبو نشرات لري او داسې اټکل کېږي، چې په افغانساتان 

کې تر ټولو زيات اورهادونکي لاري، دا راډياو ددې و س لاري، چاې د 

ورځنيو پېتو په باب تازډ رپوټونه په مستقيم ډول خلکو ته ورسوي او 

نورې ژوندۍ خپرونې هام جاووې او خپارې کاړي، ناو ځکاه ياې د 
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ونکو لمېر هام زياات دى. ددې راډياو مرکازي دفتار د چاک اورهد

جمهوريت په مرکز )پراګ( او سيمه ييز دفتر يې پاه کابال کاې دى او 

مالي لښتت يې د امريکا متحدډ اياالتونو د کانښر س لاه خاوا ورکاول 

 کېږي.

تر ټولو مشهورډ او موثرډ راډيو دډ، چې له دوو لسيزو   بي بي سي:

ارډ خپرونې کاوي. ددې راډياو پتاتو او دري راهيسې د افغانستان لپ

خپرونې په افغانستان کې خپل خاص اغېز لري او د خلکو د باور کچاه 

پرې ډهرډ اوچته دډ. ددې راډيو مرکزي دفتر په لندن او سيمه ييز دفتر 

يې په کابل کې دى. د تمويل چارې يې طبعاً د انښليستان د حکومت او 

 ېږي.خپلو ګټندويو منابعو څخه سمبال

دا د امريکاا دولتاي راډياو دډ، چاې د   امريکا غږ النا راډياو:

افغانستان لپارډ په پتتو او دري ژبو خپرونې کاوي، پخاوا ))د امريکاا 

غږ(( په نامه يادهدډ او س ))د امريکا غږ النا راډيو(( په ناماه ياادهږي. 

ددې ترڅنګ دوى د ))ډيوډ راډيو(( په نامه بل راډيويي پروګارام هام 

چې اکثرډ د کوزې پتتونخوا د پتتنو لپارډ خپرونې لاري، خاو د  لري،

افغانستان سياسي او ټولنيز مسايل هم په کې خپرهږي. سربېرډ پر دې 

د امريکا غږ النا ټلويزيون هم ټول ټال يو ساعت د افغانستان لپارډ په 

پتتو او دري ژبو خپرونې کوي، چې د افغانستان د ملي ټلويزياون لاه 



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01000 
 

ي. يو مهال د جرمناي هېاواد هام د افغانساتان د ملاي الرې خپرهږ

 ټلويزيون له الرې په پتتو او دري ژبو همدومرډ نشرات درلودل.

ايران هم په پتتو او دري ژباو د   ځينې نورې بهرنۍ راډيوګانې:

افغانستان لپارډ نشرات لري، چې دا نشرات ټول د ايران د حکومت پاه 

ر څرګندوناه کاوي. د وچويلاه انحصار کې دي او د همغه دولت د فکا

المان غږ، چين راډيو ، مسکو راډياو، ال اناډيا راډياو، همدارنښاه پاه 

افغانستان کې د ايساف له خوا خپرهدونکې )ازادۍ غږ راډيو( او ځينې 

نورې راډيوګانې هم د افغانستان لپارډ په پتاتو او دري ژباو خپروناې 

 ادونو دولتونه دي.کوي، ددې راډيوګانو د تمويل سرچينې د همغو هېو

د اغېز او موثريت له مخې په بهرنيو راډيو ګانو کې )ازادي(، )بي بي 

سي( او )امريکا غږ( تر نورو زيات تاثير او زيات اورهدونکي لري  ددې 

راډيوګانو تاثيرات دومرډ زيات دي، چې په اورهدنيو رسنيو کې تر 

 ندي.کورنيو دولتي او نا دولتي راډيوګانو هم ډهر تاثير ښ
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 څلورم څپرکى

 د اوسنيو رسنيو فکري لورى

 

د تېرو اوو اتوو کلونو په تر  کې افغاني رسنۍ، د سياست، اقتصاادي 

اوو پېچ او خپلو تجربو تر بېالبېلو پړاوونو تېرې لوي او ال تېرهاږي. پاه 

دې رسنيو کې له لخصي عقدو نيولې، تر رغوونکو ټولنيزو او سياسي 

نشر لوي دي. تخصصي او علمي رسنيو البتاه  نيوکو پورې ډهر مسايل

په خپله برخه کې خپل رول ادا کړى او هغه رسنيزډ خال، چې د ناږدې 

دوو لسيزو په بهير کې رامن ته لوې وډ، تقريباً ډکه لاوې، خاو پاه 

مجموعي ډول دا ډهرډ سخته خبرډ دډ، چې ټولې رسنۍ دې له فکاري 

ول لاي. هارډ رسانۍ پاه پلوډ، په څو فکري ليکو کې مطالعه او وارز

واقعيت کې خپل يو جال فکر او ليد لورى لاري او کاه چېارې د ياوې 

رسنۍ فکر له بلې سرډ هماهنګ او منطب  واى بيا خو نو بلې ته اوتياا 

نه پيدا کېدله. که موږ غواوو پر هر اوخيز ډول د رسنيو فکر ولنو نو او 

حالت کې هام  يو چې هرډ رسنۍ په جال جال ډلو تحليل کړو، ان په دې

کېدى لي يوې واحدې نتيجې ته ځکه ونه رسېږو، چې د هرې رسانۍ 

فکر له پيله يو ډول، د کار په يو څه بهير کې بل ډول او د نور وخت پاه 

تېرهدو سرډ يې ال هم تغير موندالى دى. ځينو رسنيو د خپل ژوند پاه 

بهير کې له فکري پلوډ منحني حرکت کړى، ځينو منکسر او يو لامېر 
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سنۍ بيا داسې دي، چې خپل خاص تنظيماي، سايمه يياز او قاومي ر

 اهداف تعقيبوي او په فکري لوري کې يې چندان بدلون نه دى راغلش.

له دې ټولو متضادو او متغيرو نظرونو او ليدلوريو څخه يو څاو مهماو 

مسايلو ته الارډ کوو، چې ځينو رسنيو رانغاولي او پر همدې محور ياې 

 ارډ کړي دي.ليکنې او مطالب خپ

په پرمختللو، مخ پر ودې او ان پاه وروساته پااتې   ملتپالنه: -۶

هېوادونو کې ملتپالنه د هېواد د ملي ارزښتونو او مقدسااتو پاه توګاه 

مطرح وي  د يوې ټولنې رسنۍ، علمي او مدني مرکزونه، سياستوال او 

ليکوال، روڼ اندي، روحانيون او عاوام ځانوناه د ملاي ګټاو او ملاي 

ښتونو پر پالنې او ساتنې مکلف ګڼي. سياسي ګوندونه او الخاص د ارز

قدرت پر سر د مناقشې او مناظرې مشروع او نامشاروع الرې کااروي، 

خو هېڅوک هم د ملي هويت او ملي ګټو پر وواندې ودرهدالى نه لاي. 

په هغو ټولنو کې چې جښړې ځپلې وي او ګڼې ناروغۍ په کې ټوکېدلي 

کې همدا وي، چې ځينې خلک هسې د ملي ګټاو د وي، يوډ ناروغي په 

تعريف او تشخيپ لپارډ پلمې لټوي او دوى په دې پلمه، چې اول باياد 

ملي ګټې، ملي هويت او ملي ارزښت تعريف لي، بيا پرې تواف  ولاي 

 تر هغو وروسته به بيا موږ پرې بحث وکړو.

ب ناه دا نو هغه پلمه دډ، چې د معقول زور له استعمال پرته بل ځاوا

لي لرالى، ځکه په ټولنيزو علومو او سياسي چارو کې د يوې پديادې 

تعريف هغسې مشخپ نه دى، لکه دساينسي هغو په لان، چې څوک 

بيا په کې دويمه خبرډ نه لي کوالى، نو کله که په ټاولنيزو علوماو او 

چارو کې خبرډ د تعريف پر سر توافا  ورساېدله، ناو بياا خاو پلماه 
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ول تعريف موافقې ته حاضر نه دي. زماوږ پاه نظار جووونکي پر هې  ډ

ملي ارزښتونه همغه دي، چې د پېړيو په اوږدو کې د ملت بېالبېلو وګړو 

او اقشارو پرې له کومې سياسي السوهنې او فشار پرته تواف  درلاود، 

دوى دا ارزښتونه  درانه ساتلي او چا يې چې پر وواندې دري  نياولش، د 

 دي. هغو پر وواندې ودرهدلي

زموږ ځينو رسنيو د ملت ددغو ملي او طبيعي ارزښتونو خيال ساتلش 

او کوښښ يې کړى داسې څه خپارډ کړي، چې پاه ملات کاې د ملاي 

روحيې د پياووتيا سبب لي، د کمترۍ او پرديپالنې احسا س له من اه 

يوسي او د ملت د ارزښتونو دفاعي جووښت ټينګ کړي. که څه هم په 

د فعالو ملتپالو رسنيو لمېر د ناملتپاالو او ملات  تېر اوډ کلن بهير کې

ضد رسنيو تر لمېرډ کم و او ال کم دى، خو بيا ياې هام ځيناو ملاي 

رسنيو په دې برخه کې د دفاعي او تعرضي رسنيو رول اجرا کاړى دى. 

په چاپي رسنيو کې ويسا، ارادې، کليد خپرونو، پخالينې جريادې، ياو 

پي خپرونې او همدارنښه ځينو دولتي زيات لمېر واليتي راډيويي او چا

ليدنيو، اورهدنيو او چاپي خپرونو د دې وروستيو څو کلونو په بهير کاې 

 تر يوډ حدډ خپل ملي مسوليت ترسرډ کړى دى.

اريانا ټلويزيوني لبکې هم تر زياته حدډ د ملي ارزښتونو مالتړ کړى، 

ه وناډډ لمشاد، امروز او لمر ټلويزيونونو هم په دې برخه کاې مناساب

 اخيستې او افغان ټلويزيون هم تر خپله وسه کار کړى دى.

   سمون او ولسواکي: -٠

د رسنيو يا مطبوعاتو په اوډ دا خبرډ عامه دډ، چې د ټولنې يا هېواد د 

ځواک څلورمه قوډ دډ، طبعاً په هغو ټولنو کې، چې د دولت ناورې درې 
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بلاې سارډ د ګونې قواوې پر خپل ځاى، پر فعاليت باوختې وي، ياوډ 

همکارۍ او ارتباط له مخې په خپل حقوقي او قانوني مساير کاې کاار 

کوي، ټولنه يې تر مستقيم کنټرول الندې وي او د هاې  ډول انارلاۍ 

وهرډ نه وي، نو په داسې حاالتو کې که رسنۍ د يوډ څلورم رکن يا قوت 

په توګه مطرح لي، نه يوازې دا چې ټولنې ته يې هې  خطر نه لاته او 

ا هم ډهر کم ګواد ورڅخه متصور دى، بلکې د زياتې ګټې، سامون او ي

هر اوخيزې ذهني رغونې او فکري پرمختيا اټکل يې لته. خو زموږ پاه 

ټولنه کې چې د دولت نورې درې ګونې قواوې ال تراوسه د اساتحکام، 

قوت او پوخوالي ټول مميزات نه لري، نه ياې ټاول هېاواد تار بشاپړ 

نه هم پاه خپال مان  کاې پاورډ همااهنښي او  کنټرول الندې دى او

همکاري لري، اداري فساد يې تار ساتوني رساېدلش او د پاورډ اداري 

کفايت د نشتوالي له ستونزې سرډ هم مخ دي، نو په داسې حالت کې د 

ډله ييزو رسنيو پورډ خپلواکي او بشپړډ ازادي له خطرونو خالي ناه دډ. 

ې ته به هم، لاږ څاه وروساته په هر حال دې ډول خطرونو او پرديپالن

الارډ وکړو، خو د اټکلاي او بلفعلاو خطروناو ترڅناګ د افغانساتان 

اوسنيو رسنيو، د هېوادنيو چارو په سمون، د ځينو  چارواکو د زياتو او 

نامشروعو غوښتنو  په مهارولو او د ولسواکۍ په پراختياا کاې کارنادډ 

ياې څاارلي،  رول لوبوالى دى. همدا رسنۍ دي، چې د حکومت کړنې

ارزولي، د خلکو غږ يې دولت ته رسولش او د دولت فعاليتونه يې ولاس 

ته ورڅرګند کړي دي. د دې تېرو اوو کلونو په واټو کې هې  بله داسې 

مرجع يا سرچينه، چې د حکومت د درهواوو ارګانونو سترګه دې له هغو 

دا  څخه وسوزي، له رسنيو پرته بله نه وډ. يوازې همدا رسنۍ وې، چاې

ارګانونه يې تر يوډ حد تر تاثير الندې راوستي وو. په ټوليز ډول د هغاو 
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نظرونو، مرکو او ليکنو لمېر لکونو ته رسېږي، چې په هغو کې د دولت 

پر کړنو نيوکې لوي او د همدې ازادو رسنيو له خوا خپارډ لاوي دي. 

خبار، چاې د  )ج(که چېرې همدا کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ نه واى نو خداى

افغانانو  پر ستوني به د ظلم څومرډ خطرناکه خپسه ناسته وډ، هام باه 

ولس کړول کېدډ، هم به وژل کېدډ او هم به ټکول کېدډ، خو د فرياد او 

چغې ايستلو توان او امکان به يې هم نه درلود، او س که له يوې خوا په 

دولت کې د فساد، رلوت او خيانت بازار ګرم دى، نو نادولتي موسسې 

ان نړيوالې خيريي او نادولتي موسسې هم د لوټ او تاالن په دې پړاو او 

کې تر دولتي چارواکو او مامورينو کمې نه دي او ولس د فساد د ژرندې 

ددغو دواوو پلونو ترمن  ګير دى، همدا رسنۍ دي، چې لاه دې فسااد 

څخه پردډ پورته کوي، که څه هم فساد تر دې حدډ لوو او د مهارت تار 

چې رسېدلش، چې خپله کله کله يو زيات لمېر رسنۍ هم د وروستۍ ک

هغوى تر انحصار الندې راځاي او او س ال هام، لاوى، اصالي او ساتر 

فسادګر، مفسدين، جنايتکار او محتکار د انتقااد لاه څپاې معااف او 

خوندي دي او ال هم په اکثرو رسنيو کې ددې و س نه لته، چې هغو ته 

ۍ لته، چې ددې ډول الخاصاو د ګوتې ورووي، خو بيا هم ځينې رسن

لسښونو ډول ډول فسادونو له يونيم څخه پردډ پورته کوي. ياوډ غټاه 

مغالطه دادډ، چې خپله مفسدين، محتکرين او جنايتکااران د رسانيو 

خاوندان لوي او د ازادو رسنيو په نوم يې خپلې تنظيماي او لخصاي 

ډوډ او رسنۍ فعالې کړي او پر دې بريالي لوي، چې عامه ذهنيات ګا

ابهام رامن ته کړي، دا کار ددې سبب ګرځاي، چاې ځيناې خلاک د 

رښتينو او نا رښتينو ازادو رسنيو توپير ونه کړاى لاي، خاو دې سارډ 

سرډ افغاني ازادې رسنۍ ورو ورو د پوخوالي پر لوري ګاموناه اخلاي او 
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ورځ پر ورځ نوې تجربې ترالسه کوي. د همدې ازادو رسنيو اغېاز دى، 

يات لمېر دولتي موسسو کې په ښکارډ ډول د فساد مخاه چې په يو ز

نيول لوې دډ، همدا رسنۍ وې، چې د هېواد له بېالبېلو ګوټونو څخاه 

يې په خپلو راپورونو، د ولس د مظلوميت غاږ، د حکومات لاوو پاووو 

چارواکو ته رسوالى دى. ما څو ځله د ولسمشر له خولې په رسنيو او له 

دلي، چاې زډ د رسانيو لاه الرې پار دې خلکو سرډ په غونډو کې اوره

ستونزډ خبر لوم او بيا مې د هغه ځاى مشران او حکاومتي چاارواکي 

راغوښتي او مشکالت مې حل کړي دي. په لسښونو ځله داساې پاېښ 

لوي، چې په يوډ سيمه کې کوم دولتي چارواکي پر خلکو ظلم کړى او 

حکومات  يا يې له خلکو سرډ ناووډ چلند کړى، مخکې تار دې چاې د

نورې اووندې ادارې، لوو پووي حکومتي چارواکي خبار کاړي، مياډيا 

مخکې ترمخکې د خلکو غږ خپور کړى، جمهاور رئايس څاو ځلاه د 

همدې رسنيو له الرې د خپارډ لوي رپوټ پر بنس  خپل ځينې محلي 

چارواکي له دندې لرې او يا يې بدل کړي دي. همدا راز دا رسانۍ وې، 

خاور لخصايتونه او د ولاس اساتازي او ان د چې دولتي چارواکي، م

دولت سياسي مخالفين يې مخامخ سياسي بحثونو ته سارډ کېناول او 

قضاوت يې ولس  ته پرهتود، سرډ له دې چې په ځينو دا ډول بحثوناو 

کې به د ازادو رسنيو په نامه ځينې نا ازادو رسنيو خپل ليدلورى هم پر 

داسې ازادې رسنۍ وې، چې بحثونو تحميل کړى وي، خو بيا هم ډهرې 

د ناپيېلتوب اصل يې مراعت کړى دى. ازادو رسنيو ولس لاه دولات او 

دولت له ولس سرډ وصل کړى او يو بل ته يې د هغوى پيغامونه رسولي 

دي، ولس د ازادو رسنيو له الرې خپل فريادونه او غوښتنې حکومت ته 

لاو رسولي، دغسې حکومت هم خپل غږ او هغه غوښاتنې، چاې د خپ
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دولتي رسنيو له الرې يې د رسولو جوګه نه و، د همدې ازادو رسنيو له 

الرې، هم خپل ولس ته، هم خپلو مخالفينو، هم ګاوناډيو هېوادوناو او 

هم خپلو نورو سياالنو ته رسولي دي. دولتي رسنۍ، چې په افغانستان 

کې له لسيزو راهيسې د باور پر بحران اخته دي، په خپل هېواد، سيمه 

نړۍ کې يې اغېز کم دى، ځاى يې همدې ازادو رسنيو ډک  کړى دى.  او

د ازادو رسنيو رول دومرډ زيات و،  چې کله به هم په افغانستان کاې د 

پاکستان د پوځي مداخلې موضوع مطرح کېدله، نو د افغانستان دولت 

به زياترډ د همدې ازادې رسنۍ له الرې خپل پيغام، ولس او نړيوالو تاه 

دې ازادو رسنيو به دا موضوع ډهرډ ګرموله، ان تار دې حادډ رسوډ. هم

چې يو وخت د پاکستان حکومت رسماً له نړيوالې ټولنې وغوښتل، چې 

حامدکرزى دې نور په ميډيا کې په موږ پسې تبليغ نه کوي. په مقابال 

کې د حامد کرزي غبرګون دا و، چې پاکستان دا مهال په هر لحاظ تار 

په تېرډ بيا له پوځي او اقتصاادي پلاوډ، ماتاه  افغانستانه غتتلش دى،

همدا يوډ الرډ پاتې دډ، چې د )ميډيا( له الرې خپل غږ پورته کاړم او د 

دنيا پام په  افغانستان  کې د پاکستان مداخلې ته راواووم. پاه همادې 

وجه د پاکستان حکومت څو ځله په پاکستان کې پر خپرهدونکې افغان 

ولښاوډ. که څه هم د پاکستان پار ووانادې د  ازادې ميډيا باندې بنديز

افغانستان د ازادې ميډيا ژباه تېارډ وډ او ال تېارډ دډ، خاو د اياران د 

مداخلو په باب بيا هغومرډ تېزډ نه دډ، دلته بيا ساړي تاه د رښاتينې، 

ازادې او خپلواکې ميډيا په باب پوښتنې راپيداکېږي،  خاو دې تاوپير 

کې د ازادو رسنيو له ګوزارونو خونادى سرډ سرډ ايران هم سل په سلو 

نه دى. هغو تنظيمونو، ډلو، رسنيو او الخاصو ته، چاې اياران پيساې 

ورکوي، هغوى خو طبعاً پر ايرانپالنه مصروفې دي او د مذهب تار چتار 
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الندې د ايرانپالنې چوپړ کوي، خو په دې تر  کې بيا زماوږ ياو لامېر 

کستان السوهنو ته متوجه داسې ازادې رسنۍ لته، چې نه يوازې د پا

دي، بلکې د ايران مداخلې هم له نږدې څاري، دې رسنيو د مذهب پاه 

جامه کې د ايران له مداخلو څخه پردډ پورتاه کاړې او هغاه لابکې، 

الخاص، تنظيمونه او رسنۍ يې رسوا کړي، چې پاه ښاکارډ او پټاه د 

پاالو ډلاو ايران له خوا تمويلېږي، ددې کار په مقابل کې نه يوازې ايران

ټپلو سخت غبرګون ښودلش، بلکې د ايران حکومت هم سخت وارخطا 

لوى او په کابل کې د ايران سفير څو وارډ د اطالعاتو او کلتاور وزارت 

له مسولينو او همدارنښه نورو دولتي چارواکو څخه جادي غوښاتنه او 

هيله کړې، چې د ايران پر ضد بايد دا ډول تبليغات بند لي او که نه نو 

 موږ به افغانستان ته پر خپلو مرستو)!( له سرډ غور وکړو.

د ايران سفارت د چارواکو ددې وارخطايۍ علات دا و، چاې افغااني 

ازادو رسنيو د نتې من  ويشتش و. افغاني ازادې رسنۍ او س د لاک، 

ترديد او باور له همداسې کږلېچونو تېرهږي، خو د دې تېارو ناږدې اوو 

ې رسنيو کوم برياليتوبونه ترالساه کاړي او کلونو په اوږدو کې، چې د

څومرډ چټک پرمختګ يې کړى، د نړۍ په هاې  هېاواد کاې د مياډيا 

پرمختګ له دې چټک پرمختګ سرډ د پرتلې وو نه دى  د دې تېرو څو 

کلونو په تر  کې افغاني رسنيو د افغاني ټولنې اکثرډ برخې تر پوښاښ 

 الندې راوستي دي.

( FESګروپ او فريدريک ايبرټ سټيفټنګ )م کال کې کليد ٠١١۱))په 

د رسنيو د پوښښ، السرسۍ او د معلوماتو د مهمو سرچينو پاه هکلاه 

 يوډ سروې ترسرډ کړډ، ددې څېړنې له مخې:
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  د ۶٣،۹۱روانې جښړې د پوښښ تر ټولو لووډ کچاه ،%

% درلاودډ، خاو کاه چېارې ۳،٥% او بيا رغونې ۶١،٣بشر حقونو 

ې کټښورۍ په توګه په پام کې نيول % چې د يوې بېل٥،۳٠اقتصاد 

 % ته لووهږي.۶٥،١٠لوى و، ورسرډ يوځاى لي، وروستش هغه 

  د خلکو د اوتياوو او غوښتنو په هکله راپورونه په بياا

% او ٣،۳۱%، سياست په دډ پسې راځاي ٨،٠١رغونې پسې راځي 

 % جوووي.۱،۳۱ټولنيز سلوک په سياست پسې، چې 

 اوونادې ناورې  په سروې کې لاملې موضوع پاورې

% کمه برخه جوووي، چې پاه دې کاې ٥ساحې د ټول پوښښ تر 

%، اداري ١،۳۹مخدرډ موادو د پوښښ النادې راغلياو راپوروناو 

 د او% ٠،٣ چاپېريااال ،%١،۱۶ مرسااته نړيوالااه ،% ١،٨فساااد 

 .جوووي% ١،٨٠ يوازې ورکول حساب ادارو حکومتي

 خات د بشر د حقونو په هکله د راپورونو د کتلو پار و

 دغه اوخونه په پام کې نيول لوي وو:

  د ښ و حقونه ١،۹۹د بشر حقونه په عمومي توګه ،%

 %.٠،١٣% او ډيموکراتيک حقونه ۹١،١

  د معلوماتو سرچينې تر ډهرډ حادډ حکاومتي وې  د

% نسبت حکومتي سرچينو تاه ١١خپرو لويو معلوماتو د نږدې 

%. ۶٠،١٨% او ځايي حکومتوناه ٠۱،۳٠لوى و، مرکزي حکومت 

% تاه لاوو لاو، چاې باين ٥٠،۱١البته دغه پوښښ هغه وخت 

% په ورته ٠،۶۳% او بهرني حکومتونه ۶١،۱٥الحکومتي سازمانونه 

 ګروپ کې سرډ ونيول لول.
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  مادني ،%٨،٥۹د معلوماتو نورې سرچينې: الاخاص 

 .وو% ٥،١۱ فعالين محلي او% ٣،٨ موسسات نور ،%٨،٠۹ ټولنه

 اني رسانيو د پوښاښ نړيوال خبري اژانسونه د افغا

% برخه جوووي. دغه لمېر د رسنيو لاه خاوا د بااختر د ٣۱،۶۱

دولتي خبري اژانس د نړيوالې څانښې لاه خاوا د برابارو لاويو 

خدمتونو په پام کې نيولو پر اسا س ټاکل لوى دى. )باختر خبري 

بااختر  چاې کلاه(. ژباوي مواد بهرني% ٨٥اژانس تر ډهرډ حدډ 

لو، نړيوالو خبري اژانسونو د افغااني  خبري اژانس ترې واهستل

 % جوووله.۶١،٠۹رسنيو د پوښښ 

  په څېړنه کې لاملو رسنيو د افغان خبري اژانساونو

% د هغو معلوماتو چې خپارډ لوي، زياترډ د ٠١،٣۱ -مواد کارول

 (1) پژواک، افغان او باختر خبري اژانس په واسطه برابر لوي دي.

ختيايي او جښړډ ييز حالت کاې د په دغسې يوډ پېچلي سياسي، پرم 

رسنيو دا ډول پرمختګ له قربانيو پرته نالونش دى، د تېرو اوو کلونو په 

اوږدو کې په مجموعي ډول لس تنه افغان ژورناليستان وژل لوي، پاه 

لسااښونو تنااه لنااډ مهااالي زنااداني لااوي او پااه مجمااوعي ډول د 

تاې ثبات لاوي ژورناليستانو پر وواندې د تاوتريخوالي په سلښونو پې

دي. د همدغو قربانيو برکت و، چې زموږ په ولس کې د جرئات روحياه 

وروزل لوډ، په سياسي ډلو کې د زغم کلتور تر ياوډ بريادډ دود لاو، 

جنښساالرانو او نور زورواکو د رسنيو له وهرې په خپل تشدد کې کماش 

راوساات  ان د افغانسااتان  ملااي لااورا، چااې د يااو زيااات لاامېر 

                                                           
( )

 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01001 
 

زورواکو او سرتمبه الخاصو کميات پاه کاې لاه وراياه جنښساالرانو، 

ښکاري او پر لومړيو لپو ورځو يې ځان له هر ډول انتقادډ خوندي باله، 

همدې ډله ييزو رسنيو کنټرول کړډ او دا يې ورته څرګندډ کړډ، چې که 

تاسو پر حکومت نظارت کو ، داسې نور څوک هم لته، چې تاسو هام 

رسنيو د ولس د ذهني کچې په اوچتيا او د وڅاري، نو په دې ډول ازادو 

 ولسواکۍ  په پراختيا کې تر خپله وسه ونډډ واخيسته.

 پرديپالنه: -۹

په تېرو بحثونو کې مو ورته الارډ وکړډ، چاې ټاولې افغااني رسانۍ 

ازادې نه دي، د ازادو په نامه نا ازادې يا تړلې رسنۍ هم لاته، چاې د 

له مخې يې ساپينول او زبااتول رسمي اسنادو او نورو حقوقي مدارکو 

اسانه خبرډ نه دډ، خو ددې رسنيو  تصويري دي که چاپي، اورهدنۍ دي 

که کتنۍ، د چلوونکو له فکري ليدلوري او خپله ددې رسنيو د مطاالبو 

له څرنښوالي سړي ته پته لښي، چې ددې خپرونو سلسله چېرته رسي. 

د معالاونو او  د دې رسنيو خپرنيز حجم، ورځنش لښتت، د کارکوونکو

نورو لښتتونو قرينه او د لښتتونو دناه بشاپړاوي دوراناي حرکات، د 

سړي باور پياووى کوي، چې دا ډول خپروناې ياا رسانۍ لاه بهرنياو 

سرچينو خړوبېږي. د دې رسنيو د چلوونکو سادډ ګي پاه دې کاې دډ، 

چې خپل غرضونه او د پرديو ورسپارل لوي نظرونه، په اسانۍ سرډ ناه 

ى او هر څه دومرډ ډانښپيېلي وايي، چې سړى فکار کاوي  د لي پټوال

کوم ګاونډي هېواد رسنۍ وي. دا رسنۍ له ظاهري ساليقې ياا ډيزاناه 

نيولې، د ژبې تر کارونې او بيا د هغې تار فکاري محتاوا پاورې اکثارډ 

محتويات داسې ډاګيز خپروي، چې بل ثبوت ته يې هې  اوتيا نه لاته. 

رسنيو په نامه د نا ازادو رسنيو تر لا کېادى په افغانستان کې د ازادو 
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لي د يو زيات لمېر هېوادونو په تېرډ بيا د ګاونډيو هېوادونو ال س وي، 

خو هې  بل ملک يا هېواد به په رسنيز فعاليت کې دومرډ مصاروف ناه 

وي، لکه ايران، چې په افغانستان کې بوخت دى. په  افغانستان کې ګو 

له خوا نصب او مونتاژ لوي او د نږدې اوياوو لمېر ټلويزيونونه د ايران 

(په لاوخوا کې چاپي رسنيو ته پيسې ورکوي. د پيسو د ورکړې په ٣١)

باب داسې کوم مستقيم سند نه لته، نه يې څوک پيدا کوالى لاي او 

نه هم په دې معاصرډ نړۍ کې څوک چاته د مداخلې داسې السوند پاه 

غه نورو رقيبو ډلو ته هم په ال س ورکوي، چې هغه دې په سيمه کې د ه

ال س ورلي، خو دا د لمر په لان يو څرګناد حقيقات او واقعيات دى، 

چې ايران په افغانساتان کاې ماذهبي، ژبناي، کلتاوري، سياساي او 

اقتصادي ټول هدفونه تعقيبوي، نور هېوادونه په افغانستان کې د ايران 

ناور هدفوناه په لان کوم خاص ژبني او کلتوري هدفونه نه لري، البته 

طبعاً لري، نو ځکه خو د ايران ستر مخالفين  د امريکا متحدډ ايالتوناه 

او نور په افغانستان کې د ايران فرهنښي، مذهبي ماداخلې تاه د ډهار 

خطر په سترګه نه ګوري، ايران له دې حالت نه اعظمي ګټه پورته کوي 

 او په افغانستان کې د خپلې اوږدې ساتراتيژۍ پار اساا س فرهنښاي،

مذهبي او ژبني فعاليتونه ترسرډ کاوي. د اياران ترڅناګ پاکساتان، 

روسيه، هند، ترکيه او د من نۍ اسيا ځينې هېوادونه هم دلتاه خپال 

فرهنښي هدفونه تعقيبوي، خو ډهرى همغه کورنۍ لابکې او الاخاص 

چې له ايران سرډ اويکي لري، له همدې هېوادونو څخه هام خاوږلني 

ه هېواد کاې د هنادي کلتاور د خپاراوي ترالسه کوي. ځينې رسنۍ پ

سبب ګرځي، دا خپرونې اکثرډ د ټلويزيوني فلمونو او ډراماو لاه الرې 

ترسرډ کېږي، کله چې څوک پر نيمه لاپه کابال کاې کاوم لخصاي 

ټلويزيون ګوري، نو په اکثرو کې يې هندي فلمونه خپرهږي، ځينې ياې 
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ږي. ددې ډول ډوبله لوي او ځينې له ډوبلې يا ژباوې پرته هام خپرها

ډرامو او فلمونو خپرول نه يوازې د ځوان نسال د روحياې د خرابېادو 

سبب ګرځي او زموږ د مالومانو او تنکيو ځوانانو فکر کږوي، بلکاې د 

کورنيو پر مېرمنو او نورو محسنو الخاصو هم اثر کوي  پاه دې ډراماو 

کې دومرډ هنري قوت لته، چې يو ځل يا دوډ ځله يې څوک وګاوري، 

د مخدرډ موادو د روږدي په څېر پرې عادت لي، دا ډول ډرامې ناه نو 

يوازې پر اوږدډ مهال زموږ پر ټولنه منفي تاثيرات لري، بلکې همدا او س 

يې هم په ګڼو کورنيو کې کورني اختالفونه پيدا کړي دي. کېدى لي په 

نالمېرډ کورونو کې د همدې ډرامو د کتلو يا نه کتلو او په کورنيو کاې 

ېرمنې او مېړډ، خواښې او نږور باندې د هغو د پرهوتاو تااثيراتو لاه پر م

امله، د هغوى ترمن  سختې لفظي او فزيکي جښړې او نورې خوابادۍ 

رامن ته لوې وي، خو ددې  ډرامو او هندي فلمونو له الرې، د هنادي 

کلتور ددې روان سېالب تر لا کوم سياسي او استخباراتي السونه کار 

ازې د همغو تصويري رسنيو کار دى، چې غاواوي لاه دې نه کوي، دا يو

الرو خپل مينه وال زيات کړي او بيا د اعالنونو لاه الرې ګټاه ترالساه 

کړي. د هندي فلمونو د خپراوي لپارډ نه يوازې دوى ته هندي کمپناۍ  

پيسې نه ورکوي، بلکې دوى ال مجبور دي د ځينو ډرامو د خپراوي پاه 

سې ورکړي، خو د ايران فرهنښاي او ماذهبي خاطر همغو کمپنيو ته پي

مداخله بيا د هندوستان په لان نه دډ، دوى لاه همادې فرهنښاي او 

مذهبي الرې غواوي، په افغانستان کې د خپلاې پراختياا غوښاتنې د 

اوږدې ستراتيژۍ عملي کېدو ته الرډ اوارډ کړي، نو ځکه خو يې دلته د 

ري او نورې رسنۍ فعاالې الخاصو او تنظيمونو په نامه ګو لمېر تصوي

کړي او د هغوى لښتت برابروي. دا رسنۍ په ډهرډ سپين سترګۍ سارډ 

په څرګند او مستقيم ډول او له کوم هنري کيفيت پرته د ايراني کلتور 
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د پراختيا لپارډ کار کوي. ايرانۍ ژبه او لهجه ان په دې ډول کاروي، چې 

چې پرې د فشار قوډ تصنع او تکلف په کې له ورايه ښکاري، خو څرنښه 

واردهږي، ځان اوباسي په همغه لکل خپرونې وکړي، چاې اياران ياې 

غواوي. دا ډول رسنۍ دومرډ په پرديپالنه کې ډوباې دي، چاې څاوک 

هسې هم د ايران د مداخلې نوم واخلي، نو دوى بدورګې لي، ددې پر 

ځاى، چې د ايران خپل مقامات او رسنۍ يې ځواب ورکړي، دوى يې پر 

اخته کېږي. په دې ډول رسنيو کې چاپي، تصويري، اورهادنۍ او  ځواب

کتنۍ ټولې لاملې دي. دا ډول خپرونې که د ايران له مالي او تخنيکي 

نعمت څخه محرومې لي، نو عمر يې تر يوې ميالاتې هام ناه لاي 

غ ېدالى، خو او س يې د ازادو رسنيو رنښاه تار ډهارډ بادډ کاړې دډ. 

په رسنيزډ برخه کې تر هر بل هېاواد او  اوسمهال په واقعيت کې ايران

ان زموږ تر خپل دولته هم برالسش دى. ددې برالسي يو علت د اياران 

خپله سرلارډ مالي منابع دي، چې په دې برخه کې ياې لښاوي او بال 

علت يې دا دى، چې د افغانستان د دولت په درهواوو ارګانونو کې داسې 

رين لته، چاې د اياران لاه دې لوو رتبه او ټي  رتبه چارواکي او مامو

پاليسۍ سرډ همغاوي دي او د اياران دې ماداخلې تاه الرډ اواروي. د 

ځينو لمېرنو له مخې ايران هر کال رسنيو او فرهنښي چاارو تاه درې 

( مليونه ډالرډ پانښه بېلوي، ددې پانښې يوډ برخه يې په نورو ۹١١سوډ )

صرفېږي او نورډ اکثرډ هېوادونو او له هغې جملې نه په افغانستان کې م

يې په خپله ايران کاې لښېاږي، دا پاه داساې حاال کاې دډ، چاې د 

افغانستان دولت د مامورينو له معالونو پرته، د انکشافي کارونو لپارډ د 

افغانستان  د اطالعاتو او کلتور وزارت ته په کال کې ياو ملياون ډالار 

رهنښاي او پانښه هم نه ورکوي، خو ايران کېدى لي ياوازې پاه دې ف

ژبنۍ برخه کې د افغانستان پن و س برابرډ لښتت وکړي، نو ځکه خاو 
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په افغانستان کې اوسنۍ ميډيا تر ډهرډ ځايه د ايران له خوا کنټرولېږي 

او هغه برخه، چې د ايران ددې ډول مداخلې مخالفت کاوي، هغاه لاه 

تخنيکي، اقتصادي او صحافتي پلوډ د ايران پلوډ خپرونو په انډول پاه 

وي دري  کې نه دډ. ضرور نه دډ، چې موږ دلته د ټولو ايرانپلوډ رسنيو ق

نومونه واخلو، که نومونه يې ياد هم کړو، نو پرته له دې چې په رسانيو 

کې د ځان پر ضد يوډ تبليغاتي جبهه پرانيزو، بل څه ناه لاو ترالساه 

کوالى. د افغانستان دولتي ارګانونه هم، او س  په دې موقف کې نه دي، 

ې د پرديپالو رسنيو څارنه، پلټنه او کنټرول وکړي، کاه کاوالى ياې چ

لواى، نو خبرډ دې حد ته ناه رساېدله، ددې ډول ارګاانونو اکثارو دا 

غوښتنه او پوښتنه وي، چې ثبوت بايد وواندې لي، دوى ثباوت هغاو 

کاغذونو ته وايي، چې رساماً د اياران د حکومات ټاپاه او د چاارواکو 

وي، خو هغو ته ثبوت نه وايي، چې عمالً د اياران د السليکونه ورباندې 

تاريخي ورځو، لخصيتونو او نظرياتو نمان نه کېږي، د ايران په څرګند 

مالتړ او لسښونو مليونو ډالرو لښتت ورته مدرسې جووهږي او په مليونو 

مليونو ډالرډ ورته ټلويزيونونه فعالېږي ، ددې مدرساو او ددې رسانيو 

ه دى؟ ښه به وي، چې دلته د ثبوت په اوډ د ياو ورځنش لښتت ثبوت ن

نوميالي سياستوال يو مثال هم وواندې کړو: )) له خان عبدالولي خاان 

نه چا پوښتنه وکړډ، چې ته د هغه لخپ په باب څه ثبوت لرې؟ هغاه 

ورته وويل: ))ثبوت له عاليمو ښکاري  يو لش دى، ژهاړ دى،ګارد دى، 

رته له دې چې زډ يې درته ووايم، ته تريو دى، په ال س کې ځايېږي، نو پ

بايد خپله پوډ لې چې نارنج دى. (( يو ډاکتر هام، چاې د ياو نااروغ 

ناروغي تشخيصوي، نو له نتو نتانو او عاليمو يې معلوموي، نو خپلاه 

دغه نتې نتانې او ددغو رسنيو فزيکي او فکري موجوديت، ايرانپالنه 

ى. يوازې يو مثاال باه د ياوې او ايرانستاينه د ايران د مداخلو ثبوت د
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ضروري بېلښې په توګه راووو. )تمدن( ټلويزيون او د )خاتم النبين( پاه 

نوم د ليخ محمد اصف محسني تر چتر الندې جووډ لوې مدرساه، د 

ايران د مداخلو څرګند ثبوت دى. د زيات باور لپارډ خپله د ټلويزياون 

له د مدرسې داخلي نشرات، د ټلويوزيون د مونتاژ چارې، وسايل او خپ

او بهرنش جووښت وګور ، فکر کوم همدا به کفايت وکړي. کومې نورې 

ايران پلوډ رسنۍ چې دي، هغوى په قصدي، لعوري او څرګناد ډول د 

ايران تائيد او توصيف کوي، تر دې بل زيات يا څرګند ثباوت څاه تاه 

يرات وايي؟ پر ايران او هند سربېرډ، چې په بېالبېلو ډولو، کلتاوري تااث

لري: ايران په ژبني، مذهبي او کلتوري او هند په کلتوري برخاه کاې، 

ځينې نور هېوادونه هم خپل خپل تاثيرات لري. زموږ ميډيا په يو نه يو 

ډول د غربي کلتور د خپراوي لپارډ هم کله کله استعمالېږي، دا کېادى 

و لي د لويديز کلتور عام تاثيرات وي او يا هم کېدى لي د ځينو رسني

 د اقتصادي ګټو په موخه وي، خو په هر ترتيب دا ډول تاثيرات هم لته.
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 پنځم څپرکى

 پر افغاين ټولنه د رسنيو اغېز

د هرې پديدې لتوالش د هغې پديدې لاه ضارورت سارډ نسابت او 

تناسب لري  که چېرې په ټولنه کې د يوې يا بلاې پديادې د لاتوالي 

ه مسااعد ناه وي، ناو هغاه ضرورت او ظرفيت نه وي او چاپېريال ورت

پديدډ اصالً هې  رامن ته کېږي نه او که رامن ته هم لي، نو عمار باه 

يې ډهر لنډ او تنګ وي. افغاني اوسنۍ رسنۍ هام زماوږ د ټاولنې ياو 

ضرورت دى، خو دا چې دا رسنۍ د ټولنې ټولې اوتياوې خړوبوي او ياا 

ه هر ډول زموږ په دې الرډ کې هڅه کوي که نه؟ دا بيا يو بل بحث دى. پ

اوسنۍ رسنۍ پر ټولنه خپل تاثيرات لري او د ټولنې خپل تاثيرات بيا پر 

رسنيو دي، البته ځينې هغه رسنۍ چې له بهرنيو سرچينو خړوبېږي، د 

افغاني ټولنې د تعامالتو ډهر خيال نه ساتي، خو بيا هم پر ټولنې زيااترډ 

 خپل تاثيرات پرهږدي.

لنو کې د خلکو د ذهني ودې سابب رسنۍ لکه څنښه چې په نورو ټو

ګرځي، زموږ په ټولنه کې هم دا حالت لري، خو دلته څه ناڅه په ځيناو 

برخو کې د انارلۍ المل لوي هم دي، په هر ترتيب پر ټولنه يې ذهني 

 تاثيرات لته، چې دلته به په څو کټه ګوريو کې ورته نغوته وکړو:

بېلاو پااوکو د په ولس کاې د بېال  د ولس پر ذهن يې اغېز: -۶

ډلبندۍ او په خپله د رسنيو د بڼې او ظرفيت له مخې د ټولاو رسانيو 
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تاثير، پر ټولو خلکو يو لان نه دى. دلته کوالى لو ټولنه له ذهني پلوډ 

 پر عوامو او خواصو يا عوامو او روښنفکرو پاوکو ووهشو:

له رسنيو څخه د عوامو اخيستنه يا هام د ولاس پار   عوام: -الف

سنيو تاثيرات هغه لان نه دي، لکه د روښنفکرانو چاې دي او ذهن د ر

نه يې تاثير هغه لان دى، لکه پر روڼ اندو. عوام او په تېرډ بيا نالوستش 

قشر د رسنيو له ټولو ډولونو څخه پورډ ګټه نه لي اخيساتالى او ناه 

ورته السرسش لري. راډيو په کليوالي سيمو او ټلويزيون په ښاري سيمو 

مو پر ذهن خپل خپل اغېز لاري. عاوام هام پار دوو برخاو کې د عوا

وهشالى لو، يوډ برخه لوستي عوام او بله نالوستي عاوام. لاه رسانيو 

څخه ددې دواوو اخيستنه هم يو لان نه دډ. لوستي عوام د رسنيو پار 

دې پورته دوو ډولونو سربېرډ له چاپي او کتنيزو يا برهتناييزو رسانيو 

رته ولري، هم ګټه اخيستالى لاي، بال د څخه، که چېرې السرسش و

افغانستان د اکثرو او ان څه کم ټولو رسنيو ژبه رسمي بڼه لري، يانې په 

رسنيو کې د ليک او کتاب ژبه کارول کېږي، چې طبعاً دا د عواماو لاه 

ورځنۍ محاورډ يي ژبې سرډ توپير لري، نو ځکه خو د عوامو يوډ درناه 

م نه پوهېږي، چې دوى يې کاروي. برخه د رسنيو پر هغې رسمي ژبه س

خو د عوامو لوستش قشر کېدى لي د ژبې لاه دې ډول کاارونې ګټاه 

 واخيستالى لي.

د ليدنيو رسنيو تصوير تر ډهرډ بريدډ د رسمي يا ليکنۍ ژبې ستونزډ  

اوارډ کړې، ځکه په دې ډول رسنيو کې تصوير په خپله خبرې کوي. خو 

چې د هېواد کليو، غرو او رغاو تاه دې رسنيو ته ال هم ډهر مزل پاتې، 

ځان ورسوي، په هر ترتيب د افغانستان عوام ) لوستي او نالوستي( پاه 

يو نه يو ډول له رسنيو او د هغو له بېالبېلو ډولونو سرډ تړلي دي. همدا 
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رسنۍ دي، چې دا ستونزې يې وخت پر وخت حکومت ته رساولي او د 

الى دى. هر کله چې عوام حکومت د مسولينو پيغام يې هغوى ته لېږدو

يا ولس له دولتي چارواکو په تنګ لي او يا هم له نورو ظلموناو سارډ 

ال س او ګرهوان لي، نو وروستش دمه ځاى يې همدا رسنۍ دي. رسانۍ 

تر دې حدډ د خلکو پر ژوند تاثير کوي، چې ياوډ رسانۍ پار دې  هام 

ه بريالۍ لوډ، چې د يوې سيمې د خلکو څلوهتت کلنه دښامني پايتا

ورسوي. )لمر( ټلويزيون يو ځل د ننښرهار د )درډ نور( ولسوالۍ د هغې 

سيمې د خلکو د ژوند پر حال يو رپوټ برابر کړى و، چې دا څو لسيزې 

په خپلو کليو کې يو بل ته په مورچل کې ناست وو او پار دواوو خاواوو 

ژوند ډهر تنګ لوى و، کله چې دا رپوټ له ټلويزيون څخه خپور لو، د 

زي او سيمه ييز حکومت چارواکي ورتاه ډهار متوجاه لاول او دا مرک

لخړډ يې د جرګې مرکې او دولتي فشار له الرې پاه داساې ډول اوارډ 

کړډ، چې دواوډ لوري پرې خولاله لول. د سايمې خلکاو د حکومات 

ترڅنګ له رسنيو )لمر( ټلويزيون څخه هم مننه وکړډ، په واقعيت کاې 

دا ستونزډ حل کړي. په دې ډول پر همدا رسنۍ ددې سبب لوې، چې 

رسنيو د سيمو خلکو باور زيات لو. افغاني رسنيو د تېرو اوو کلونو پاه 

اوږدو کې د خلکو د ژوندانه او ستونزو په باب په لکونو راپورونه خپاارډ 

کړي، خو بيا هم هغه ډول، چې رسنۍ نورو ټولنو کې د خلکو پر ذهان 

ه دي رساېدلي. کېادى لاي حکومت کوي، دلته ال هغې مرحلې ته ن

ددې علت له يوې خوا د ټولنې د اکثريت  نالوستوب وي، خو لاه بلاې 

خوا د رسنيو نوى پيل لوى ژوند دى، چې تر اوسه ال ډهرډ تجرباه ناه 

لري او ډهر عمر يې نه دى خووالى. ددې ترڅناګ د پخوانياو دولتاي 

کاو رسنيو تاثيرات هم رول لري، چې يو اوخيز نشرات يې کاول او خل
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پرې باور نه کاوډ، او س لايد ځينې خلک فکر وکړي، چې ازادې رسنۍ 

هم همغه ډول رسنۍ دي. ددې ترڅنګ د ځينو رسنيو منفي ليدلورى 

او تښلورى، تنظيمي او قومي مميزات هم کوالى لي پر رسنيو د خلکو 

باور کمزورى کړي، خو په هر ډول او س زموږ په ټولنه کې د رسنيو اغېز 

زياتېږي، دا تاثيرات د ولس ذهان تاه ور رساېدلي او ال ور ورځ پر ورځ 

رسېږي، خو لکه څنښه چې دمخه مو يادونه وکړډ د ټول ولس پر ذهان 

دا تاثيرات يو لان نه دي. له رسنيو څخه د روښنفکرډ قشر او سياسي 

پاوکي تعبير، تفسير او ګټه اخيستنه بيا بل ډول دډ، چې دلته به ورتاه 

 وکړو. په لنډيز سرډ الارډ

رسنيو نه يوازې زموږ د عواماو پار ذهان  د روښنفکر قشر: -ب

تاثير کړى، بلکې تر هغو زيات يې د روښنفکرانو ذهنوناو تاه هام الرډ 

کړې، اصالً خو د رسنيو تاثيرات زياترډ پر همدې روښنفکرډ قشار دي  

رسنۍ په واقعيت کې د همادوى پاه زور چلېاږي، د همادوى افکاار 

 ى باندې تر هر چا زيات اغېز ښندي.تمثيلوي او پر همدو

د افغانستان پاه اوسانيو ازادو رسانيو کاې پاه زرګوناو ليکاوال، 

ژورناليستان، تخنيکي کارکوونکي او د نورو برخو چلاوونکي پار کاار 

بوخت دي، څوک چې بحثونو ته راغوښتل کېږي او ياا پارې بحثوناه 

ډډ دا چې کېږي، هغوى اکثرډ له لوستي او روښنفکرډ قشر څخه دي، لن

د يوې خپرونې يا رسنۍ چلوونکي، چاې خپلاه روښانفکران وي، ناو 

مخاطبين به يې هم طبعاً اکثرډ د همدې قشر اووند خلاک وي، خاو د 

هېواد پر روښنفکرډ قشر د رسنيو تاثير بيا هغه لان ناه دى، لکاه پار 

عوامو چې دى  رسنۍ د عوامو پر ذهنيت ورو ورو تااثير کاوي او کاه 
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بت او يا هم منفي ليدلوري ولري، نو دا تاثيرات هم پار چېرې رسنۍ مث

هغوى، ورو ورو اغېز کوي او يو اوږد زماني واټان غاواوي، ددې علات 

دادى، چې زموږ د رسنيو ژبه د عوامو له هغې څخه تر يوځاياه تاوپير 

لري، خو دا تاثيرات بيا پر روښنفکرډ قشر آناي دي. او س زماوږ ازادې 

هغو بېالبېلو ډلو پورې تړلاي، چاې خپال  رسنۍ د روښنفکرډ قشر په

خپل ذهني تمايالت لري، په ځينو برخو کاې کېادى لاي دا ذهناي 

تمايالت خپلواکې سرچينې ولري، خو تر ډهرډ دا فکروناه لاه بهرنياو 

سرچينو څخه الهام اخلي، طبيعاي خبارډ دډ، چاې د دوى لاه خاوا 

غاه سمبالېدونکې رسنۍ هام ددې ډول افکاارو خپرنادويي دي، دا ه

جريان دى، چې يو لمېر تحصيل کړي الخاص يې پر خپرولو مصروف 

دي او يو لمېر نور بيا د دې جريان پر ضد خپل فعاليتونه کوي، په دې 

ډول د هېواد د روښنفکرډ قشر يوډ خورا زياته  برخه له رسنيو څخاه د 

خپرهدونکو متضادو فکري جريانونو پر خپراوي، رفعې او دفعې مصروف 

من  کې هغه ازادې رسنۍ، چې د خپلواکو لخصيتونو لاه  دي. په دې

خوا خپرهږي، جانبي عوارض يې کم دي، خو ګټه يې زياتاه دډ، دا ډول 

خپرونې يا رسنۍ د هېواد د ټولو قشرونو په ذهني عماار کاې کارنادډ 

ونډډ اخلي او د ملت د ويتتابه سبب ګرځي. دې ډول رسنيو د هېاواد 

د ذهني سطحې په ښېرازۍ کې هم ښاه د يو زيات لمېر روښنفکرانو 

رول ادا کړى او ادا کوي يې. که دا رسنۍ نه واى، ډهرډ سخته به واى، د 

هغو رسنيو مخه نيول لوې واى، چې د ازادو رسنيو په نوم خپرهاږي، 

خو په واقعيت او حقيقت کې ازادې نه دي. په مجموعي ډول زماوږ لاه 

ېازمن لاوى او رسنيو څخاه، د هېاواد روښانفکرډ قشار زياات اغ
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اغېزمنېږي، دا اغېزمني، په مثبتې او منفي دواوو خواوو کې محسوسه 

 دډ.

 

 پر دولتي چارواکو يې اغېز: -٠

د تېرو اوو کلونو په اوږدو کې رسنيو، لکه څنښه چې د عاام ولاس او 

روښنفکرډ قشر پر ذهن خپل اغېز ليندلش، دغساې ياې پار دولتاي 

کړى دى. په تېر اوډ کلن بهير کې  چارواکو هم تر بل هر څيز زيات اغېز

د دولت ټول درهواوډ ارګانونه د رسنيو تر سخت فشار الندې وو او ملي 

لورا يا پارلمان خو رسنۍ بېخي خپل رقيب او سيال ګاڼه. که څه هم د 

ملي لورا يو لمېر زورواکو او ناقانونه پانښوالو وکيالنو له ځينو رسانيو 

او تفاهم له الرې يې هغوى ته هم څه سرډ الرډ ونيوله  د ح  السکوت 

خواږډ ورکړل، له قومي نسبت څخه يې هم ناووډ ګټه پورته کاړډ او ياو 

لمېر رسنۍ يې د ځان ترڅنګ کړې، خو په عام ډول همدا رسنۍ وې، 

چې ددې نامتجانس پارلمان ناممکن هوسونه يې مهار کړل او پر انتقاد 

ياووې کړډ، ددې ترڅناګ کوونکو يې هم په ولس کې د انتقاد روحيه پ

يې اجرائيه قوډ هم تر سخت فشار الندې راوسته، د اکثرو سيمه ييازو 

او نورو سراسري زورواکو له ظلم و زورډ يې پردډ پورته کړډ، دولات او د 

هغه د مخالفو ډلو استازو ته يې په ګرديو مېزونو کې د مخاامخ خبارو 

نيو لاه الرې لاه اترو زمينه برابرډ کړډ، ولس هم مخامخ د همادې رسا

چارواکو سرډ مخامخ لو. د دولت په داخل کې ياې د ماامورينو اداري 

فساد ډاګيز کړ، سرډ له دې چې او س هم فساد ترکچې زيات دى، خاو 

که چېرې د رسنيو دا وهرډ او کنټرول نه واى، نو د قدرت بله سارچينه 
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خو نه لته  د قانون د تطبي  اصلي سرچينه خو خپله دولت دى، خاو 

له چې دولت د فساد پر ناروغۍ اخته وي، نو له رسنيو پرته د هيلاې ک

بله الر نه پيدا کېږي. د افغانستان په قضايي سيستم کاې د رلاوت او 

فساد له لتوالي څخه هم همدې رسنيو پردډ پورته کړې او ياو زياات 

لمېر قاضيان د همدې رسنيو له وهرې رلوت ته ډهر زيات زوډ نه ښاه 

سنيو دا وهم نه وي، نو يو قاضي، چې په حکومت کاې کوي، نو چې د ر

د رلوت عام کلتور وويني، څه فکر کېږي، چاې دى باه پاه اساانۍ د 

 رلوت له دې خوږلنيو څخه ځان وباسي؟.

ددې ترڅنګ رسنۍ، د دولتي چارواکو د ځينو نامشروعو هيلاو پاه 

کنټرول او مهارولو کې هم لوى ال س لري، دګو لامېر مثبتاو دولتاي 

تياوو په انعکا س کې يې هم فعاله ونډډ اخيستې، په تېر څو کلان پرمخ

واټن کې يې ان تر دولتي خپرونو هم موثريات او کميات زياات و. پاه 

مجموعي ډول رسنيو هم پر دولت او هم پر ملت خپل ذهني تااثيرات 

پرې ايتي دي  رسنيو هغه بېالبېلو مسايل خپارډ کړي، چې د دولت او 

 ه پورې يې اوډ لرله.ملت په ورځني ژوندان
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 شپږم څپرکى

 

 اوسنۍ رسنۍ او ادبيات

 

په عام ډول ژورناليزم او ادبيات سرډ ډهر نږدې اويکي لري او ان سرډ 

تړلي دي. د ادبياتو يو تعريف دا هم دى، چې ))ادبيات ياو ژبناش هنار 

دى((. ژورناليزم هم يو ژبنش مسلک دى. ژورناليزم او ادبيات رښتيا هم 

ډ نږدې دي، چې کله کله يې په ځينو برخو کې بريدونه هام دومرډ سر

سرډ ګډ لي، ساړى ژر حکام ناه لاي کاوالى، چاې وواياي دا ياو 

ژورناليستيک اثر دى که ادبي؟ دا نږدهوالش نه يوازې زموږ په ټولنه کې 

محسو س دى، بلکې ټولې ناړۍ کاې دا نږدهاوالش څرګناد دى، البتاه 

ارونو له مخې هر څه سرډ بېال پرمختللو هېوادونو او س د مسلکي معي

کړي دي. نه يوازې د ژورناليزم او ادبياتو بريدونه ياې مشاخپ کاړي، 

بلکې خپله په ادبياتو او ژورناليزم دواوو کې يې د بېالبېلاو څاانښو  ياا 

برخو بريدونه هم څرګند کړي، خو دا څرګندتيا په دې مانا نه دډ، چاې 

لاري. د ژورنااليزم او ادبيااتو دوى دواوډ يو بل سرډ اويکي او پيوند نه 

ترمن  اويکي دومرډ زيات وو، چې زموږ په خپله ټولنه کې هم ډهر زيات 

وخت د ژورناليزم پوهن ش، د بشري علومو او د ادبيااتو پاوهن ش ياو 

ډيپارټمن  و او وروسته يې بيا د جال پوهن ي بڼه غورډ کړډ. رسانيزې 

ي، چاې د ناورو ټولاو وسيلې بيا هغه خبرتيايي او خپرنيزې وسيلې د

ډګرونو په انډول ژورناليزم سرډ ډهر پيوند لري. په همدې خاطر رسنيو 
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ته ژرونالستيکي وسيلې وايي. که دا خبرډ يوډ فرضيه وګڼو، نو بيا خاو 

ويالى لو، چې ژورناليزم د ژوند د نورو خواوو ترڅناګ ډهار زياات د 

سانۍ دي، ادبياتو په خدمت کې دى. همدا ژورنالستيکي وسيلې ياا ر

چې د اديب، ادبپوډ او عالم پيغامونه ولس ته رسوي او عاماه ذهنيات 

پرې روښانوي. رسنۍ ان دومرډ موثرې دي، چې د يوډ ولس د ادبياتو په 

ودډ کې ټاکونکش رول لري  رسنۍ ددې سب ګرځي چې د يوې ژبې يوډ 

ادبي دورډ  له بلې بېله کړي. موږ په خپله ټولنه کې د رسنيو دا جاوت 

ثير ګورو، د پتتو ادبياتو د دورو د وهش په باب لاه ځيناو ادبپوهاانو تا

سرډ دا نظر دى، چې د پتتو ادبياتو معاصرډ دورډ د لالمې پېاړۍ لاه 

دويمې لسيزې پيلېږي. په دې برخه کې د ځيناو نظار دادى، چاې دا 

مهال )سراج االخبار( چاپي رسنۍ رامن ته لاوډ او دې کاار د پتاتو 

 حول کې خپل اغېز درلود.ادبياتو په فکري ت

)) د سراج االخبار افغانستان لومړۍ ګڼاه د مولاوي عبادالروف پاه 

( م کال کې نشر لاوډ او بياا ۶۳١۱( نېټه، په )۶۶مديريت د جنورۍ په )

دغه  جريدډ د انښرهزانو په لمسون د يو څه وخت لپارډ مصاادرډ لاوډ. 

( کاال ۶۳۶۶په )مښر څو کاله وروسته يې د مشروطه خواهانو له خوا بيا 

کې د سراج االخبار افغاني تر نامه الندې د محمود طرزي په مديريت په 

 (1)خپرونو پيل وکړ((.

 

 استاد محمد صدي  روهي وايي:
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ع کاال( پاه  ۳۶۶])) په افغانستان کې د سراج االخبار دوهام ځال )

 خپرهدو سرډ د پتتو معاصر ادب بنس  کېتودل لو((.

ن لودين په )سراج االخبار افغانيه( کاې ))محمود طرزي او عبدالرحم

د پتتو نظمونو او مقالو خپرولو ته په اګاهانه توګه پاملرنه اوولاې وډ. د 

پتتو لومړى لعر چې په نومووې جريدډ کې خپور لو د مولوي صاالح 

 محمد کندهاري لعر دى.

 لش پر افغان دىاااااچې راغ ب دوران دىااه عجادا څ

 وب عنوان دىاڅه عجب محب ي دډاااااښارنښه ترقارن

 ان دىااماياااچې ظاهر او ن وږ کېادا له کومه سو په م

 چې افغان ټول پرې روښان دى راج دىاصر د سادا خو ع

 چې د ملک په تن کې ځان دى  ورډاته سراج االخبار ته ګ

 (۶)په پتتو چې دى ګويان دى.((  وااو س بيا نوراعلش نور س

 

رې ټاکل په ياوې رسانۍ او ياا څاو که څه هم د يوې ژبې د ادبي دو

رسنيو پورې نه محدودهږي، خو کوم وخت چې سراج االخباار، اخباار 

خپرهدډ، د هغه وخت د لرايطو او امکاناتو په پام کې نيولو سرډ يې پار 

پتتو او دري ادبياتو څرګند تاثير درلود. نو ځکاه کلاه چاې د پتاتو 

ار تاثيراتو ته هم پاه معاصرو ادبياتو د پيل خبرې کېږي، د سراج االخب

 کې نغوته کېږي.
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په ټوليز ډول ادبيات که له يوې خوا له موسيقۍ سرډ ناږدې اويکاي 

لري، موسيقۍ پر نظم او لعر ډډډ لښوي او بيا په خپله د لعر او يا نظم 

 د تبليغ وسيله هم ګرځي.

دغسې رسنۍ يا ژورنالستيکي وسيلې هم د ادبياتو د تبليغ، تارويج 

لې دي. په ژورناليزم کې هم له ادبياتو يا ادبي ژبې څخه او خپرهدو وسي

کار اخيستل کېږي. ځينې ژورناليستيک فورمونه لکه )اوچرک(، )ادبي 

راپور تاژ( او نور له ادبي ژانرونو سرډ نږدې پيوناد لاري. لناډډ دا چاې 

ژورناليزم او ادبيات يا رسنۍ او ادبيات يو له بل سرډ اوږډ پار اوږډ روان 

د بل د پرمختګ سبب کېږي. دلته به په لنډيز سرډ د رسانيو  دي او يو

بېالبېلو ډولونو ته نغوته وکړو، چې د ادبياتو د ودې لپارډ څومرډ ماوثر 

 نقش لوبوي:

په افغانستان کې له لومړياو چااپي  چاپي رسنۍ او ادبيات: -۶

خپرونو  لمس النهار، ارلاد النسوان او سراج االخبارډ رانيولې بيا تار 

هې  داسې چاپي رسنۍ نه لې په ګوته کوالى، چې پاه هغاو  دې دمه

کې دې د ادبياتو يوډ برخه نه وي ځلېدلې. ادبياات او د هغاو بېالبېال 

ډولونه په واقعيت کې د چاپي رسنيو د خپرنيزو ماوادو ياوډ غوښانه 

برخه جوووي او داسې يوډ برخه دډ، چې خلک ترې د خپل ذوق مطاب  

سرډ له دې چې زماوږ چااپي رسانيو د  خوند او ګټه اخيستالى لي.

سياسي تحوالتو او نورو رسنيو له امله وخت پر وخات خپال رناګ او 

خپله بڼه بدل کړي، خو په افغانستان کې چې هر مثبت او منفي بدلون 

راغلش، چاپي رسنيو له ادبياتو سرډ خپله رابطه نه دډ للولې. ددې ياو 

هر وخت د هر چاا اوتياا علت دادى، چې ادبيات هنر دى او هنر ته په 
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وي. د زمانې په بهير کې چاپي رسنيو ځکه د ادبياتو زيات خپراوي تاه 

زوډ ښه کاوډ، چې ادبي ليکنې  بې خطرډ او بې  ضررډ دي، نورې ليکنې 

په تېرډ بيا سياسي ليکنې کېدى لي جابني عوارض ولاري  د رسانيو 

تونزې راوالوې مسولينو ته له هغو څخه د بېالبېلو تعبيرونو له امله سا

لي، خو د ادبياتو په خپراوي کې د دې ډول ستونزو د پېتېدو احتمال 

کم دى، البته ځينې سياسي لعرونه او نظمونه هام دا ډول ساتونزې 

راوالووالى لي، خو په مجموعي ډول چاپي رسنۍ د ادبيااتو د ودې او 

پالنې لپارډ ښه خپرنيز وسايل دي، بالمقابل ادبياات هام د رسانيو د 

 خپرونو لپارډ ښه مواد دي.

د ګډو وجوهاتو له امله د رسنيو او ادبياتو دا پيوساتون تار اوسانيو 

چاپي رسنيو راروان دى. زموږ اوسنۍ چاپي رسانۍ، چاې لامېر ياې 

سوونو عنوانو ته رسېږي، له ځينو استثناتو پرته به هې  داسې خپرونه 

د خپلو مخونو پيدا نه کړې، چې هغه دې ادبي برخه ونه لري  ضرور يې 

يوډ برخه ادبياتو ته ځانښړې کړې دډ، ځينې رسانۍ پاه مانظم ډول د 

ادبياتو لپارډ خپلې کليشې لري او ځينې هم له کوم ځاانښړي عناوان 

پرته د ادبياتو د بېالبېلو فورمونو يا صنفونو بېلښې خپروي. د ساري پاه 

خپلاه  توګه )االسالم( اوونيزډ د ادب کلکڅونه لاري، )ازادۍ( اوونيازډ

ځانښړې ادبي پاڼه، )ارمان صلح( اوونيازډ پاه اووناۍ کاې ياو ځال د 

))لگوفه هاى نورسته په نوم ادباي پاڼاه لاري. )هېاواد( ورځپاڼاه د 

))نکريزو پاڼه(( خپروي، )ملي ارمان( د ))فرهنگ کدډ(( پاه ناوم پاڼاه 

لري، )اصالح( ورځپاڼه ))در گسترد فرهنگ((، )چاراغ( ورځپاڼاه د )) 

يکرانه لعر و ادب(( د )ابادۍ( اوونيزډ )) دل نولته ها(( پاه درقلمرو ب

نوم بېالبېلې کليشې لري او تر دې عنوانو الندې ادبي مطالب خپاروي، 
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)پکتيا غږ( او )لاي ( جريدې، )ننښرهار( ورځپاڼه، )نړۍ( مجلاه او پاه 

 سلښونو نورې چاپي رسنۍ خپلې ادبي برخې لري.

اپي رسنيو په خپلو پاڼو کې ادبي سربېرډ پر دې چې يو زيات لمېر چ

ليکنو ته ځاى ورکړى دى. ډهرې نورې داسې چاپي خپرونې هم لاته، 

چې يا ټولې يا اکثرډ برخې يې ادبي ليکنې خپروي، د ساري پاه توګاه، 

داستانونه مجله، الفت او روهي مجله، ښکال مجله، هوساۍ او ګوربات 

 مجله او ځينې نورې.

ان ټولې چاپي رسنۍ له نظارډ تېارې که په مجموعي ډول د افغانست

کړو، نو د ژوند هې  ډګر او د هغه په باب هې  ليکنې به په کې دومارډ 

 ځاى او ځال ونه لري، لکه ادبي برخه يا ادبيات يې چې لري.

د چاپي رسنيو ترڅنګ راډيويي   اورهدنۍ رسنۍ او ادبيات: -٠

دډ، ان تر  رسنيو هم د ادبياتو په خپراوي کې ډهرډ زياته ونډډ اخيستې

چاپي رسنيو هم يې ونډډ زياته دډ، راډيويي خپرونې تر چاپي هغو زيات 

مطالب ځايوالى او خپروالى لي، راډيوګانې په واقعيت کاې د ژرنادو 

مثال لري، چې همېش بايد پرې د ليکنو دانه سورډ وي او که نه خو پار 

نښېدو ټپه ودرهږي، په افغانستان کې د ډاکتر نجيب اهلل د حکومت تر و

( برخې نشرات موسايقي ٣١دمخه د ټولو راډيويي خپرونو په سلو کې )

وډ او پاتې په سلو کې دهرش برخې ناورو، ټاولنيزو، سياساي، ديناي، 

علمي او نورو مسايلو ته ځانښړې لوې وې. ددې کار يو علت دا و، چې 

نورو ليکنو او پروګرامونو زيات وخت او لښتت ته اوتيا لرله او تر ډهارډ 

ډ يې تکرار هم نه لو زغمالى، ځکه د خپروناو تکارار خپرهادل د حد

اورهدونکو پر ذوق منفي اغېز کاوډ، نو يوازهنۍ او کم لښتته الرډ همادا 
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وډ، چې دوى بايد نوې او پخوانۍ موسيقي خپرډ کړي. د موسيقۍ تکرار 

خپرهدل نه يوازې اورهادونکي ناه ساتړي کاول، بلکاې پاه خپلاه د 

م وډ، نو په دې خاطر به راډيويي خپرونې تر ډهرډ اورهدونکو غوښتنه ه

 حدډ په موسيقۍ پورډ کېدلې.

موسيقي که څه له ادبياتو سرډ ډهر نږدې پيوستون لري، خاو خپلاه 

ادبي خپرونې هم ډهرې زياتې وې. د ډاکتر نجيب اهلل نظام تار ونښېادو 

وروسته، په تنظيمواکۍ کې راډيويي خپرونې، لکه د ژوند د نورو برخاو 

په څېر له ستونزو سرډ مخامخ لوې، په څومرډ والي او څرنښوالي کاې 

يې ډهر تنزيل راغش، خو بيا هم کوم نشرات چې کېدل په هغو کې ادبي 

برخه لامله وډ. د طالبانو په واکمنۍ کې خو غير له هغې هم پر اکثارو 

تفريحي او موسقيزو پروګراموناو بناديز ولښېاد، دا مهاال ادبيااتو او 

تېرډ بيا ترنمي لاعرۍ د موسيقۍ ځاى ونيو او پر هغه وخت  لاعرۍ په

به د فعالو راډيو ګانو له څپو څخه همدا مترنمه لاعري خپرهدله، ماناا 

دا چې د ژوند د نورو برخو په انډول د ادبياتو برخه کمه متضرر لوډ. د 

طالبانو په واکمنۍ کې د نيمژواندو رسنيو، په تېرډ بيا د راډيويي رسنيو 

الرې د ادبياتو خپراوي ته الرډ خالصه وډ. د طالبانو نظام تر ونښېادو له 

وروسته په افغانستان کې يو دم دومرډ راډيوګانې راوټوکېدې، چې لکه 

د راډيوګانو بزغلش چې وليندې، چا خيال هم نه کاوډ، چې پر دومارډ 

کم وخت دې دومرډ زيات راډيويي سټېشنونه فعال لي. پر موسايقۍ 

يز هم اوتومات پورته لو او ګڼو راډيوګانو په متاواتر ډول د لښېدلش بند

دومرډ راډيو سټېشنونه جوو لاول،  FMموسيقۍ پر خپرولو پيل وکړ. د 

چې د هېواد هر ګوټ يې تر پوښښ الندې راوست، هر چېرته چې راډيو 

فريکونسي بدلوې، نو د موسيقۍ غږ دې تر غاوږو کېاږي. د موسايقۍ 
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ه لمېرډ ووتې، د راډيو کميت دومرډ زياات ترڅنګ ادبي خپرونې هم ل

لو، چې دوى مجبور لول د خپلو پروګرامونو د موادو پورډ کولو لپاارډ 

پر موسيقۍ او ادبي خپرونو ډډډ ولښوي، نو تقريباً هرې راډيو په خپلاو 

څپو کې ادبي پروګرامونو ته ځاى ورکړ، دې کار نه ياوازې تېارو ادباي 

رډ کړډ، بلکې نور ګو لمېر ځوان ليکوال ليکنو ته د خپراوي زمينه براب

او لاعران يې هم وروزل، اکثرو راډيوګانو د پن ه لس دقيقه ياي، نايم 

ساعته، يو ساعته او ان څو ساعته ادبي خپرونو  پروګرامونه جوو کړل، 

تر مشخصو او ښکلو کليشو الندې يې دا پروګرامونه  سرډ منظم کاړل. 

رکاز او واليتوناو کاې د ))لونښاو د بېلښې په توګه کلياد راډياو پاه م

درهڅې((، ))رڼه چينه((، لرق راډيو )) د غزل په زمزو کې((، ننښرهاار 

راډيو ))د ستورو کاروان((، مرام راډيو، ))مرام په زمزماو کاې(( ادباي 

خپرونې لري. بي بي سي راډيو د ))مرغلارو امېال((، پېلاوځش، اوماه 

کا غږ راډيو هم د لاعر او سټوډيو(( ادبي او هنري خپرونې لري، د امري

موسيقۍ پروګرامونه او ادبي بنډاروناه لاري، ازادۍ راډياو، د ))لاښو 

چينه(( ))د ګووې اچار((، ))مربامرچ(( ادبي او طنزي خپروناې لاري او 

همدا ډول هرډ کورنۍ راډيو چې اورې ضرور په کې ادبي خپرونه وي او 

 ، له ادبي خپرونو بې يا هم د افغانستان لپارډ بهرنۍ راډيوګانې چې اور

برخې نه دي. که په مجموعي ډول موږ د وروستيو څو تېرو کلوناو پاه 

بهير کې د ټولو راډيو ګانو يوازې ادبي خپرونې محاسبه کړو، نو پر لپه 

( ساعتونو هم اووي او دا هغه حالت او واقعيت دى، چاې ٠١او ورځ تر )

د چا پاه خاوب او په اوسنيو راډيويي رسنيو کې ليدل کېږي، دا حالت 

خيال کې هم نه ګرځېدډ. طبيعي خبرډ دډ، چې دا بهير زموږ د ادبيااتو 

 له غووهدو او  پرمختګ سرډ مرسته کوي.
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د چاپي او اورهادنيو رسانيو ترڅناګ  ليدنۍ رسنۍ او ادبيات:

ليدنۍ رسنۍ، لکه څنښه چې د تاثير يا اغېز له مخې په قوي دري  کاې 

ي کې هم کارنادډ وناډډ اخيساتې دډ. دي، دغسې يې د ادبياتو خپراو

پخوا چې افغانستان کې يوازې يو سراسري دولتي او نور څاو واليتاي 

دولتي ټلويزيونونه فعال وو، نو دې ټلويزيونونو د اورهدونکو او ليدونکو 

ادبي ذوق تر يوډ حدډ خړوباوډ د ))هفت لعر هنر((، )ټلويزيوني مجله( 

د خپراوي ترڅنګ  يې د ګڼو ادبي  او نورو منظمو ادبي او هنري خپرونو

غونډو، مشاعرو او سيمينارونو رپوټونه هم خپرول، سربېرډ پر دې ياې 

له ليکوالو او لاعرانو سرډ مرکې هم کولې، د هغوى نوي چااپ لاوي 

کتابونه يې معرفي کول. د طالبانو نظام تر ونښولاو وروساته چاې پاه 

دې سرډ ګاو لامېر افغانستان کې د ازادو رسنيو څپه خپرډ لوډ، نو 

ټلويزيوني چينلونه فعال لول، هر ټلويزياون د خپلاو ناورو خپروناو 

ترڅنګ هنري او ادبي خپرونو ته پاورډ ځااى ورکاړى دى. ان ناورې 

خپرونې يې ال د مهال له مخې دې کچې ته ناه رساېږي. د ټلويزياوني 

خپرونو تاثيرات تر تېرو دوو رسنيو ځکه زيات دي، چې دلته مطالب او 

ل هم ليدل کېږي او هم اورهدل کېږي، اکثرډ خلک ترې ګټه پورته مساي

کوالى لي  هم يې خواص، هم لوستش قشر  يې ګوري او هم نالوساتش 

قشر د خپلې ذهني کچې مطاب  ترې ګټه پورته کوالى لي. تراوساه د 

ټلويزيوني خپرونو د پو ښښ ساحه يوازې پر هغه چاپېرياال راڅرخاي، 

ې دډ او له نورې ډول برهتنا ګټه پورته کوي. چې برهتنا په کې غ ېدل

افغانستان کې د برهتنايي لبکې د پراختيا په حالت کاې ټلويزياوني 

لبکې نورې هم غ ېدى لي. ددې ليدنيو رسنيو بلاه ښاېښڼه دادډ، 
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چې په ځينو خپرونو کې يې ادبيات يا ادبي ليکنې، له ليکني او ګړناي 

انې د ادبي کاالم د اورهادو حالت څخه راکتلي او تصويري کړي دي. ي

ترڅنګ ليدونکش د پردې پرمخ د هغې تصوير هم ګوري، دا کار د ادبي 

کالم هغه روح او مانا راژوندي کوي، چې د دې کالم په متن کاې پرتاه 

دډ. ليدونکي په دې حالت کې نه يوازې د ادبي وينا له اورهدلو اغېازمن 

ويناا د ماناا تال تاه کېږي، بلکې د تصوير په قوت دى ال د هغې ادبي 

ورننوزي. په ادبياتو  لعر يا يو ژبني هنري اثر کاې معماوالً دوډ ډولاه 

تصويرونه زيات يادهږي: يو ته يې عيني تصويرونه وايي او بال تاه ياې 

ذهني، البته د دې دوو ترکيب هم لته، عيني تصوير همغاه تاه ويال 

يا هام د  کېږي، چې ان ورګر يا عکا س د هغه  فزيکي تصوير د کاغذ او

سکرين پر مخ ترسيم کړاى لي او هغه مانا چې په خبرو يا ادبي اثر کې 

دننه خوندي دډ، هغه د تصوير په قوت د کاغذ يااپردې پارمخ ترسايم 

کړي. ليدنيو رسنيو بل کمال دا کړى، چې د ادبياتو د بېالبېلو فورموناو 

 لکه، لنډډ کيسه، من نۍ کيساه، اوږدډ کيساه، ډراماه او د ادب ناور

بېالبېل ډولونه يې مصور کړي او د ټلويزيون د پردې پر مخ يې خلکو ته 

څرګند کړي دي. او س زموږ په ټولنه کې هې  بل لي د خلکو ذهنيات 

دومرډ نه دى  تسخير کړى، لکه هندي ډرامو، چاې پارې خپال تااثير 

غورځوالى دى. ډرامه البته هندي ډرامې زموږ د ادبياتو برخاه ناه دډ، 

توګه د ادبياتو يو ژانر دى. زموږ يو لامېر ټلويزياوني  خو په مجموعي

چينلونه پر دې بريالي لوي، چې خپل کورني توليدات ولري، د افغاني 

ادبياتو په بېالبېلو فورمونو کې د رامن ته لويو ليکنو پر بنسا  جاوو 

لوي هنري فلمونه، ډرامې او لنډې تمثيلي ټوټې خپرې کړي. البتاه ال 

يي هنر، توليدات او امکانات تر دې کچې ناه دي، او س هم زموږ سينما
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چې هندي او غربي فلمونو سرډ سيالي وکړي، نو په همدې خااطر ياو 

زيات لمېر رسنۍ، په لويدي ، هندوستان، ايران او  نور هېوادونو کاې 

تيار جوو لوي فلمونه د يوې تيارې مړۍ په څېر ليدونکو تاه ووانادې 

د دولتاي او ازادو ټلويزيونوناو  کوي، خو دې سرډ سرډ په هېاواد کاې

کورني توليدات هم ورځ پار ورځ زيااتېږي او زماوږ ياو زياات لامېر 

ټلويزيونو د خپلو ادبي خپرونو کميت او کيفيت ته پاملرنه کاړې او دې 

لړۍ ته دوام ورکوي. ملي ټلويزيون تر څو بېالبېلو عنوانونو الندې ادبي 

بهيار(، د ارياناا ټلويزياون د خپرونې لري، ننښرهار ټلويزيون ) د وږمو 

)بلې ډيوې( اونورو کليشو الندې ادبي پروګرامونه لري، لمر ټلويزياون 

څو بېالبېل ادبي پروګرامونه وواندې کوي، لمشاد ټلويزياون )د وږماو 

بهير( او نورې ادبي خپرونې لري، طلوع ټلويزيون، نور، نورين، تمدن  او 

خپرونې لري، چې دا ټول پاه  ټول ټلويزيونونه هر يو خپلې خپلې ادبي

 ټوليز ډول د ادبياتو له ودې سرډ مرسته کوي.

که په مجموعي ډول د ټولو ټلويزيونونو ادبي خپرونې سارډ راټاولې 

کړو، نو پر يوډ لپه  او ورځ يې مجموعي نشرات تر څلېريشت ساعتونو 

رسېږي. که د ټول هېواد په کچه پر لپه او ورځ ياوازې د ادبيااتو پاه 

( ساعتونو زياتې ليدنۍ ادبي خپرونې کېاږي، ناو پاه ٠١کې تر )برخه 

زغردډ ويالى لو، چې دا زموږ د ادبي بهيار پاه پرمختاګ او د ځواناو 

ليکوالو  د استعدادونو په غووونه کې ډهرډ زياته او مثمرډ مرسته کوالى 

 لي.

هر څومرډ چې نړۍ او علام پرمختاګ   کتنۍ رسنۍ او ادبيات:

سنۍ هم ورسرډ ودډ کوي. تر چااپي، اورهادنيو او کوي، په همغه کچه ر
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ليدنيو رسنيو وروسته، کتنۍ  برهتناييزې او يا انټرنيټي رسانۍ هغاه 

موثرې رسنۍ دي، چې تر پورتنيو درهواوو يې اغېز زيات دى. تاثير ياې 

په دې زيات دى، چې پورتنۍ درهواوډ رسنۍ يې په سينه کې پرتې دي. 

چاپي برخه لري، هام اورهادنۍ او هام  يانې دا چې انټرنيټي رسنۍ هم

ليدنۍ، خو له چاپي رسنيو څخه د اورهدنيو او ليدنيو رسنيو کار نه لي 

اخيستل کېدى، دغه راز له اورهدنيو څخه د چااپي رسانيو. همادا راز 

اورهدنۍ رسنۍ د ليدنيو کار نه ورکوي، خو ليدنۍ بيا د اورهدنيو کار هم 

څاوک کاوالى لاي هام ننناي ورکوي، خو په کتنيو رسنيو کې ياو 

موضوعات تعقيب کړي، هم د تېرو او اوسنيو، ميالتو او کلونو، پاه دې 

ډول که چېرې د يوې موضوع تاريخي لاليد ته اوتيا وي، ناو کتاونکي 

کوالى لي، هغو ته مراجعه وکاړي، خاو د ناورو رسانيو لوساتونکي، 

تياوې اورهدونکي او کتونکي ددې امکان نه پيدا کوي، چې دومرډ اساان

ورته برابرې لي. په دې حساب کتنۍ رسنۍ تر ټولو رسنيو غتتلې او 

موثرې دي. البته ددې موثريت کچه په بېالبېلو هېوادوناو کاې تاوپير 

کوي. زموږ په ټولنه کې تراوسه پورې په سلو کاې ياوډ سالنه خلاک 

انټرنيټي اسانتياوې لري او له هغو څخه ګټه اخلي، سرډ له دې چې لاه 

رسنيو څخه ګټه اخيستنه په افغانستان کې عاماه دډ او ددې اورهدنيو 

رسنيو د پوښښ ساحه تر ټولو رسنيو زياته دډ. د پوښښ د سااحې لاه 

مخې په دويمه کټه ګورۍ کې ليدنۍ، رسنۍ راځي او په درهيمه درجاه 

کې چاپي رسنۍ، خو انټرنيټي رسنۍ په ډهر سرعت سرډ پارمخ رواناې 

ډول انټرنيټي رسنۍ ډهرې زياتې کاارول دي  او س د چاپي رسنيو په ان

کېږي. د ساري په توګه که په افغانستان کې اوسمهال يوډ ښاه چااپي 

رسنۍ )ورځپاڼه( په پام کې ونيسو، نو په من ني ډول پن اه زرډ ګڼاې 
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چاپېږي. ددې مانا دادډ چاې زماوږ پاه ټولناه کاې د چااپي رسانيو 

محاسبه کاړې( پاه لوستونکي ) که د هر عنوان يوې ګڼې ته يې يو تن 

همدې لمېر دي، خو په انټرنيټي رسنيو کې داسې وهبپاڼې لته، چاې 

ورځني کاروونکي يا لوستونکي يې هرډ ورځ تر يو لک کسانو هم اووي، 

دا ددې مانا ورکوي، چې ددې رسنيو اغېز څو څو ځله تر چااپي هغاو  

کتنۍ  زيات دى او همدارنښه تر اورهدنيو او ليدنيو، او س چې موږ افغانۍ

رسنۍ ګورو، نو يو زيات لمېر وهبپاڼې يې ادبي برخه لري، ناه ياوازې 

ادبي برخه لري، بلکې داسې وهبپاڼې هم لته، چې ټولې له يوې مخاې 

ادبي او کلتوري مطالب خپروي. په ځينو نورو کې بيا يوډ درناه يااد وو 

 برخه ادبي دډ او په ځينو کې بيا يوډ برخه ادبي دډ، داسې وهبپاڼې هام

لته، چې پر خپلو ادبي خپرونو ساربېرډ لاه هغاو ځاانښړو لخصاي 

وهبالګونو څخه هم مطالب را اخلي او خپروي يې، چې هغه اکثرو ادباي 

 مسايلو ته وقف لوي وي.

لومړى هغه وهبپاڼې، چې يا يې ټولې ليکنې ادبي دي او يا ياې ادباي 

 ليکنې اکثرډ برخه جوووي، په دې کې دغه وهبپاڼې لاملې دي:

نزونه، افغانستان، زيار ټکش نې ، ستورى، پسرلش، ليکوال، افغاان ط

 ادبي بهير، داستانونه، افغان کلتور، استاد ګل پاچا الفت او نورې...

دويم هغه وهبپاڼې دي، چې د ټولنيزو، سياسي، علمي او نورو ليکناو 

ترڅنګ ادبي مطالب هم خپروي، لکه تاند، لروبر، ټاول افغاان، بېناوا، 

هي، سيمه ييز مطالعاات، رښاتيني افغاناان، افغاان ملات، دعوت، رو

سمسور، سورغر اوونيزډ، هېواد افغانستان، تل افغان، لوى افغانساتان 

او ګو لمېر  نورې. سربېرډ پر دې په ځينو وهبپاڼو کېې د بشپړو ادباي 

کتابونو لپارډ هم کړکۍ پرانيستل لوي دي او ګو لمېر ادبي کتابوناه 
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بپاڼو کې لوستالى لو او هم يې چااپي بڼاه لاه او س موږ په همدې وه

کمپيوټر څخه ترالسه کوالى لو. په دې وهبپاڼو کې له لعر څخه نيولې 

بيا د ادبياتو تر يوډ لوى فورم پورې دا د ادبيااتو ټاول پن اول لاوي 

ډولونه کتالى او لوستالى لئ. نه يوازې ددې وهبپاڼو پرمخ ورځناي او 

بلکې   له دې الرې پخواني خپارډ لوي نوي ادبي مسايل لوستالى لو، 

ادبي مسايل هم په اسانۍ سرډ ترالسه کوالى لو. د کتنيو رسنيو دغو 

اسانتياوو ته په پام سرډ ويالى لو، چې دا رسنۍ د ادبيااتو پاه ودډ او 

پراختيا کې اغېزمن رول لوبوي او ددې رسنيو په پراختيا سرډ دا اغېاز 

 نور هم زياتېږي او پراخېږي.
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 اووم څپرکى

 

د افغاين رسنيو د ښه پرمختګ او اغېز 

 لپاره څو وړانديزيونه

 

هرډ پديدډ، چې په يوډ ټولنه کې رامن ته کېږي، پرمختاګ کاوي او 

لاتګ، دا خپل بېالبېل عوامل لري. کلاه کلاه ياوډ پديادډ د بلاې د 

پرمختګ سبب ګرځي او کله کله بيا يوډ د بلې پر وواندې ودرهږي، ناه 

رمختګ مخه يې نيسي، بلکې د نزول سبب يې هام ګرځاي. يوازې د پ

افغاني رسنۍ که څه هم زموږ په ټولنه کې يوډ ډهرډ نوې پديدډ ناه دډ، 

خو د تېروو اوو اتو کلونو په بهير کې يې، چې کومه ودډ کړې او څاومرډ 

زياتې لوي، دا د هېواد په تېر تاريخ کې بې ساري دي. که د رسانيو د 

ه دقت سرډ ډلبندي نه لاي، تصانعي او طبيعاي ودې دا چټک بهير پ

رسنۍ سرډ جال نه لي، رسنۍ پر خپلو اصلي او طبيعي سارچينو ډډډ 

ونه لښوي او د قوانينو په رڼا کې حرکت ونه کړي، نو ددې خطار لاته، 

چې د رسنيو دا اوسنش پيل لوى پرمختيايي بهير به له ځناډ او خناډ 

مغرضاې رسانۍ د ګټاورو سرډ مخامخ لي او تر ټولو دمخه به ځينې 

رسنيو ضد عوامل راوټوکوي. دلته به ځينو هغو عواملو ته نغوته وکاړو، 
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چې زموږ د رسنيو د اوسني پيل لوي پرمختيايي بهير له ال پرمختاګ 

 او اغېز سرډ مرسته کوالى لي:

د افغانساتان اساساي قاانون او د  د رسنيو قانون تطبي : -۶

مال او طبيعي پرمختګ لپارډ يو ښه رسنيو قانون د افغاني رسنيو د نور

تضمين دى، خو ددې تضمين مزي هغه وخت سستېږي، چاې ځيناې 

رسنۍ له دې قانون څخه ناووډ ګټه پورته کړي، ځينې له قاانون څخاه 

سرغړاوى وکړي او ځينې نورې د قانون پر ضد عمل وکاړي. څرګنادډ 

خبرډ دډ، چې پر اوسني وخات، ناه ياوازې رسانيز قاانون، بلکاې د 

فغانستان نورو اکثرډ قوانينو ته ال د تطبي  ټول لرايط ناه دي برابار ا

لوي، د قانون د بشپړ تطبي  د نشتوالي پاه حالات کاې ياو لامېر 

مغرضې او پرديپالې رسنۍ د ولسواکۍ او د بيان له ازادۍ نه ناووډ ګټاه 

اخلي او د هېواد د ملي ارزښتونو پر ضد ځينې داسې خپروناې کاوي، 

ورکولو په حالت کې يو لمېر پرديپالې رسنۍ ددې و س چې د ځواب نه 

پيداکوي، چې د ازادو رسنيو رنښه هم بدډ کړي او د عام ولس په ذهان 

کې د ازادو او نا ازادو رسنيو د توپير ستونزډ رامن تاه کاړي. دا کاار د  

ولس په ذهن کې د اکثرو رسنيو پر وواندې کينه راپيدا کوي او د ټولاو 

بدهږي، نو رښتينو افغاني رسنيو ته که غواوي خپل  رسنيو رنښه ورسرډ

ژوند تضمين کړي، په کار دډ، چې نه يوازې د رسنيز قانون تطبيا  تاه 

غاوډ کېږدي، بلکې په خپله رسنۍ د قانون د تطبي  لپارډ هلاې ځلاې 

وکړي. که چېرې ټولې رسنۍ پر خپل قانوني مسير حرکت  وکاړي، ناو 
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انا هغو رسنيو ته چې له بهارډ خړوبېاږي، پرديپالو رسنيو او يا په بله م

ددې زمينه نه برابرهږي، چې د افغانستان د ارزښتونو د بربادۍ په بياه 

له نورو څخه  مالي امکانات ترالسه کاړي او ياا هام د رښاتينو ازادو 

رسنيو په نامه فعاليت وکړي. دا کار به د رښتينو ازادو رسانيو او تړلاو 

او کله چې دا لړۍ څرګندډ لوډ، نو بيا  رسنيو ترمن  بريد روښانه کړي

تړلې رسنۍ ددې و س نه پيدا کوي، چې يا له چا څخه نامشروع ماالي 

امکانات ترالسه کړي، يا د ازادو رسنيو په نوم فعاليت وکړي او يا هم د 

بيان له ازادۍ څخه ناووډ ګټه پورته کړي. دا کار بيا په خپال وار سارډ 

انستان کاې رښاتيني ازادې رسانۍ د ددې زمينه برابروي، چې په افغ

قانون په چوکاټ کې په نورمال او طبيعي ډول پرمختګ وکړي. طبيعي 

پرمختګ د رسنيو د ژوند لپارډ تر ټولو ښه او مطمين تضامين دى. دې 

کار سرډ رسنۍ کوالى لي نه يوازې، خپال ملاي، ټاولنيز او انسااني 

ډول دوام مسوليت ترسرډ کړي، بلکې خپل ژوند تاه هام پاه ډاډمان 

 ورکړي او ګټندويې وسيلې هم لي.

کله چې د رسانيو   د رسنيو د مالي سرچينو سپيناوى: -٠

قانون او د هېواد نور وضعه يي قوانين تطبي  لي، نو د رسانيو ماالي 

سرچينې ورسرډ اوتومات سپينېږي، کله چې د رسنيو مالي سارچينې 

ت هام سپينې لي، دې سرډ جوخت د طبيعي او تصنعي رسنيو هويا

څرګندهږي. هر کله چې د نامشروع سرچينو د مخنيوي امکانات برابار 

لي، نو هغه رسنۍ ورسرډ ډهرې ژر له من ه ځي، چې له نورو ناقانوناه 
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سرچينو څخه پيسې اخلي. کله چې دا ډول رسنۍ له من ه الوې لي، 

نو په رښتيا هم رښتينې ازادې او دولتي رسنۍ پااتې کېاږي. لاه ازادو 

هم د مالي سرچينو سپيناوى دا مرسته کوي، چې پر خپلو  رسنيو سرډ

مټو ډډډ ولښوي، دا حالت پر ازادو رسنيو د خلکو بااور پيااووى کاوي. 

او س ال هم زموږ  رسنۍ د باور له بحران سرډ مخامخ دي. د باور بحران 

نه يوازې په سياسي مسايلو، بلکې په رسنيزډ برخه کې هم ډهار مهام 

سيله د خلکو باور راخپل نه کړاى لي، نو د هغې دى. که يوډ رسنيزډ و

د چلند ساحه ډهرډ راتنښېږي، د پېژندنې کچه يې راټيټېږي او دا کار بيا 

ددې سبب کېږي، چې د رسنيو د پانښې د ترالسه کولو امکانات راکام 

کړي. هر کله چې د رسنيو د مارکې  ساحه راتنښه لي، نو د رسانيو د 

 ي.ژوند دوام هم ورسرډ سختېږ

په هر ډول که د رسنيو مالي پانښه رڼه لي، نو هغو رسنيو، چې او س 

يې د ازادو رسنيو ځاى نيولش  د بهرنيو په مالتړ خپرهاږي، ازادې او ان 

دولتي رسنۍ ورسرډ د صحافت او خپرنيو امکاناتو له مخې مقابلاه ناه 

لي کوالى، دا به له صحنې څخه حذف لاي، ياوازې دولتاي او ازادو 

ه به الرډ اوارډ لي. د ازادو رسنيو د مارکې  سااحه باه هام خپرونو ت

پراخه لي او پر دې رسنيو د خلکو د باور کچه به هم زياته لي، د باور 

د کچې لووتيا او د مشروع مالي امکاناتو ترالسه کول، هغاه دوډ ساتر 

عوامل دي، چې د رسنيو د ملي رسنيز ژوند په حرکت کې رغندډ رول 

 لوبوالى لي.
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لکه په تېرو بحثونو کې چې ماو څاو  سترو ارزښتونو پالنه: د -۹

ځله ورته الارډ وکړډ، په افغانستان کې د اوسنۍ ديموکراسۍ تر چتار 

الندې ګو لمېر رسنۍ راوټوکېدې، خو دا رسنۍ ټولې په طبيعاي ډول 

نه دي رامن ته لوي. هغه رسنۍ چې د بهرنيو په مرسته په تېارډ بياا 

و هېوادونو د بېالبېلو چينلونو له خوا رامن تاه زموږ د يو لمېر ګاونډي

لوي، د همغو هېوادونو ګټې پالي او د هغاو افکاار خپاروي. دې ډول 

رسنيو د څو تېرو کلونو په بهير کې د افغانستان د تاريخ، ملي هويت او 

سترو ملي ارزښتونو پر ضد ګو لمېر ليکنې او مرکې خپارې کاړي او 

و س هم يو ګو لمېر رسنۍ د پرديو له خوا او س ال هم دا لړۍ روانه دډ. ا

خړوبېږي او ځينې نورې رسنۍ بيا د ځينو زورواکو او ځينې نورې هم د 

تنظيمواکانو په ال س کې دي، د ازادو رسنيو لمېر هم کم ناه دى، خاو 

رښتينې ازادې رسنۍ له مالي پلوډ د پرديپالو او تنظيماي رسانيو پار 

ينو رسانيو د عملاي واک د وواندې په قوي دري  کې ناه دي. د رښات

نشتوالي له دغه حالت څخه، پرديپالې رسنۍ د افغانانو د ملي هويت او 

ملي ارزښتونو پر وواندې په څرګند ډول ليکنې او ويناوې خپروي. دې 

کار د عام ولس )اکثريت افغانانو( په زوونو او ذهنونو کې غوسه او کينه 

تي رسنۍ په دې دري  کې نه راپارولې، خو تراوسه ال زموږ ازادې او دول

دي، چې زموږ د ولس ټول نظريات منعکس کړي او نه هم په دې موقف 

کې دي، چې د پرديپالو رسنيو دښمني پر غاوډ واخلاي، ناو کاه ازادې 

رسنۍ په لومړي ګام کې د رسنيو قانون د تطبيا  غوښاتنه وکاړي او 
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يپاالو رسانيو هغه عملي کړي، نو دا کار به د ازادو رسنيو په نامه د پرد

مالي امکانات محدود کړي او له من ه به يې يوسي، ددې ترڅنګ کاه 

ازادې رسنۍ د خپلو ملي ارزښتونو د مالتړ او ځلونې لپارډ راودانښي او 

د خپل ولس د زوډ او فکر خبرډ نشر کړي، نو دې سرډ باه د ولاس زوډ 

تش لي، پر ازادو رسنيو به يې باور زيات لاي او د هغاو تار لاا باه 

ودرهږي، په دې حالت کې به نه ياوازې ازادې رسانۍ ياو ملاي مالتاړ 

ترالسه کړي، بلکې په مالي ډګر کې به هم غتاتلې لاي، ځکاه هار 

څومرډ چې يې رسنۍ په رښتيني او ملي ډګر کې وي، په همغه کچه يې 

د پلويانو، لوستونکو، اورهدونکو، ليدونکو او کتونکو لمېر زياتېږي او د 

د رسنيو د اقتصادي کچې له پياووتيا سارډ مساتقيم لمېر دا زياتون 

ارتباط او تناسب لري، نو د ملي ارزښتونو پالنه او ځلونه د رسانيو لاه 

 ودې، پرمختيا او پراختيا سرډ هر اوخيزډ مرسته کوي.
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 وروستۍ يادونه

زما له ډهرو هڅو سرډ سرډ هغه څه چې ما غوښتل تر زياته حدډ ډهار 

اى کړاى لول، خو بيا هم زما له هيلې سرډ سم مسايل په دې اثر کې ځ

ټول ليان په دې اثر کې رانغلل، په دې مانا چې دا اثر هغساې پاورډ او 

کرډ نه دى، چې ما په ذهن کې کومه نقشه ورته جووډ کړې وډ. خو بياا 

هم څه چې پر دې زمانه او مهال زما په و س پورډ وو، هغه ماې ترسارډ 

ثر نيمښړتياوو، برياوو او هيله من تياوو کړل. ښه به وي چې دلته ددې ا

 ته لنډډ الارډ وکړم.

ددې اثر نيمښړتياوې دادي، چې د هېواد د ټولاو   نيمښړتياوې: -۶

رسنيو داسې بشپړ ډيټابيس چې يوډ رسنۍ )چاپي، اورهدنۍ، ليدنۍ او 

کتنۍ( هم ترې پاتې نه وي، نه وواندې کوي. ددې علت دا دى، چاې دا 

چې اوسمهال د حکومتي ادارو په و س کې هم ناه  کار د يوډ لخپ څه

دى. په دې اثر کې له همغه ډيټابيس څخه هم ګټه اخيستل لوې، چې 

اطالعاتو او کلتور وزارت ترتيب کړى او له هغو سرډ خوندي دى، خو ما 

نه يوازې د اطالعاتو او کلتور وزارت له ډيټابيس څخه ګټاه اخيساتې، 

د نړيوال مرکز، ملاي راډياو ټلويزياون، د بلکې د انټرنيوز، د ژورناليزم 

افغانستان ميډيا ډايريکټري، باختر اژانس او نورو سرچينو څخه، چې د 

افغاني اوسنيو رسنيو ډيټابيسونه يې جوو کړي او يا يې د هغاو ناوملړ 

ترتيب کړى، هم ګټه اخيستې  د دوى ټول معلومات مې ياو بال سارډ 

خواته کړي او کومې معلوماتي پرتله کړي، تکراري مسايل مې ترې يوې 

تېروتنې چې په کې راته څرګندې لوي، هغه مې څنګ تاه کاړي دي. 



  نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

 

01011 
 

زما له خوا په ترتيب لوي ډيټابيس کې، په چاپي، اورهادنۍ، ليادنۍ او 

کتنۍ برخه کې داسې رسنۍ لته، چې د هېواد په بېالبېلو برخاو کاې 

ه دې اثر کې نه فعاليت کوي، خو د دقيقو معلوماتو د نشتوالي له امله پ

دي راغلي. دې سرډ سرډ د اثر په متن کې ځيناې محتاوايي برخاې او 

ځينې جملې يوې او بلې برخې ته تللي، د ځينو برخو تشريح هم راتاه 

 کمه ښکاري او همدارنښه نورې نيمښړتياوې.

دا اثر په خپل ډول کې يو نسبتاً نوى اثر دى، سرډ لاه  برياوې: -٠

 د ژورنااليزم د رسانيو، د افغانساتان د هدمخ کال ل۶۹٨١دې چې تر 

 بېالبېال بااب په والي څومرډ د رسنيو د همدارنښه او څرنښوالي ودې،

څرنښه چې  ددې اوو اتو کلونو په بهير کې رسانيو  خو لوي، چاپ اثار

له څومرډ ييز او څرنښيز پلوډ ډهرډ ودډ کړې، د هغو په باب په هر اوخيز 

يو د کميت په باب ټولاو معلومااتي ډول څه نه دي ليکل لوي، د رسن

سرچينو ته د هر چا السرسش اسانه و، خو ما چې د لېوالتياا او دولتاي 

دندې له مخې له رسنيو سرډ سروکار درلود، نو د رسمي منابعو ترالسه 

کول راته له امکانه لرې کار نه و، خو دې سرډ سرډ دا سرچيني ماا پاه 

ي دي. پر دې اثار تار حادډ ډهرې سختۍ سرډ پيدا کړي او بيا چاڼ کړ

زيات په تکليف لوى يم. لږ تر لږډ مې پن ه لس ځله ددې اثار تاوري 

کتلي، خو هر ځل چې مې کتلي، يو لړ نور بدلونونه مې په کې راووي او 

نورو نورو بدلونونو ته مې هم زوډ لوى دى. په پاى کې دې نتيجاې تاه 

پاه کاې پيادا ورسېدم، چې هر څومرډ يې ګورم بيا هم د بدلون ځاى 

کېږي، نو ښه به دا وي، چې او س يې همدلته ودروم او پاتې کارونه نورو 

 وختونو ته پرهږدم.



 نيمه پېړۍ يون/ افغاين اوسنۍ رسنۍ

01010 
 

يوډ تصادفي خبارډ دادډ، چاې د افغانساتان د   هيله منتيا: -۹

. ما پيلېږي  څخه وروستيو له کال ل۶۹٨١اوسنيو رسنيو ګړندۍ ودډ د 

نږدې اته کاله ټولاه  په خپل دې اثر کې دا ودډ له همدې کاله څېړلې او

 پاتې کلونه( ۶۹٨۳) او( ۶۹٨٨مودډ رانغاوي. يوې لسيزې ته يوازې دوډ )

داسې اټکل کېږي، چې لسو کلونو په بهير کې زماوږ رسانۍ ال  نو دي،

ودډ وکړي، نو ماته دا هيله پيدا لوډ که چېارې ژوناد يااري وکاړډ او 

د افغاني رسنيو ل کال پورې ژوندي وو، نو بيا به په دې لسيزډ کې ۶۹۳١

ټول لسکلن بهير په دقي  ډول وارزوو. يوډ لسيزډ به پورډ لي. پاه دې 

اثر کې پر لتو موادو سربېرډ به نور دوډ کلن پرمختګ هم ورسارډ ياو 

ځاى کړو او په هر اوخيز ډول به يې ولنو، دا نو که د خداى)ج( رضا وډ 

زما په و س کاې  او زموږ اوبه و دانه پر دې دنيا پاتې وډ. او س نو چې څه

وو، هغه مې ترسرډ کړل، ددې درنو لوستونکو مخې ته ياې ږدم، هيلاه 

 دډ درانه لوستونکي پرې هم قضاوت وکړي او هم ترې ګټه پورته کړي.

 په ډهر درنتت

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 افغانستان -کابل
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